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SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI KOT ELEMENT 

KAKOVOSTI ŠOLE 

 

 

Ključne besede: osnovnošolsko izobraževanje, kakovost šole, sodelovanje med šolo in 

starši, evalvacija, samoevalvacija     

 

Povzetek 

 

Diplomsko delo z naslovom Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole, 

raziskuje problem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti sodelovanja med učitelji in 

starši na šoli s prilagojenim programom. Temeljna teoretična izhodišča s področij 

kakovosti, evalvacije in sodelovanja v edukacijskem procesu, pripomorejo k 

razumevanju izvedbe in rezultatov raziskave.      

V raziskovalnem delu naloge, ki temelji na kvalitativni analizi dveh vprašalnikov 

odprtega tipa za starše in učitelje, se preuči organizacija in obiskanost različnih oblik 

medsebojnega sodelovanja, možnosti vplivanja staršev na življenje šole ter pogostost 

izražanja mnenj, predlogov in pripomb s strani staršev. Prikazan je tudi vpliv delovnih 

izkušenj in osebnostnih lastnosti učiteljev na organizacijo različnih oblik sodelovanja. 

Rezultati kažejo, da učiteljice z več delovne dobe organizirajo več oblik sodelovanja s 

starši in da starši v teh skupinah bolje ocenjujejo svoj vpliv na življenje v šoli. Kot 

dobre oblike sodelovanja navajajo individualne pogovorne ure, kjer dobijo čim več 

informacij o svojem otroku, zato pridobivajo na pomenu vsakodnevni kontakti s starši in 

govorilne ure. Za vzpostavljanje partnerskega odnosa je potrebna odprta in iskrena 

komunikacija, ki steče v bolj sproščenih oblikah sodelovanja. V njih starši nastopajo v 

aktivnejših vlogah.         

Ugotovitve se nanašajo na točno določeno šolo, zato je posploševanje na druge vzgojno 

– izobraževalne ustanove neutemeljeno. Lahko pa pripomorejo k nadaljnjemu 

raziskovanju tega področja, izboljšanju konkretne prakse v proučevani ustanovi, 

izvajanju podobnih pristopov v drugih organizacijah in medsebojnemu primerjanju.     
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COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL AND THE PARENTS 

AS AN ELEMENT OF THE QUALITY OF SCHOOL 

 

 

Key words: school education, quality of school, cooperation between school and 

parents, evaluation, self-evaluation   

  

Abstract 

 

The diploma work titled Cooperation between the school and the parents as an element 

of the quality of school explores the problem of quality assessment and assurance of 

cooperation between teachers and parents at the special school with lower educational 

standard. Basic theoretical background in the fields of quality, evaluation and 

participation in the educational process, contribute to the understanding and 

implementation of research results. 

The research part of the study, based on a qualitative analysis of two questionnaires for 

parents and teachers, examines the organization and attendance of various forms of 

cooperation, parents’ opportunities to influence on the school life and the frequency of 

their expression of opinions, suggestions and comments. Also, study explains the impact 

of working experience and personal qualities of teachers on organization of various 

forms of cooperation. The results show that the educators with more experiences 

organize more forms of cooperation with parents and that the parents in those groups 

evaluate better their affect on the life in school. As a good form of cooperation parents 

specify an individual conversation time, where they obtain more information about their 

children. That is why daily contacts and special consulting hours are gaining in 

importance. Building a partnership requires open and honest communication, which is 

flowing in more relaxed forms of cooperation. In those parents have formed a more 

active role. 

The findings relate to a specific school, and therefore can not be generalized to other 

educational institutions, but may contribute to further research in this area, improving 

the concrete practice in the studied institution, the implementation of similar 

approaches in other organizations and comparisons between them. 
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1 UVOD 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami je kot potovanje v neznano deželo. Ko se odločimo 

za potovanje, ga skrbno načrtujemo, se veselimo in komaj pričakamo dan odhoda. Letalo 

vzleti proti izbrani državi, vendar se pot nenačrtovano konča drugje. Občutki ob spoznanju, 

da smo se znašli na neznanem teritoriju, so vse prej kot prijetni. Doživljamo strah in 

nemoč, saj smo na tak dogodek popolnoma nepripravljeni. Najprej se v drugi državi ne 

znajdemo, vse se nam zdi drugačno, novo. Potem pa se počasi privadimo in začnemo vsak 

njen delček raziskovati, spoznavati, sprejemati. Te besede, ki so povzete po misli E. 

Novljan (Novljan, 2004), se nam zdijo najprimernejše za uvod v diplomsko delo. 

Novopečeni starši se znajdejo v situaciji, ki je zanje popolnoma nepričakovana, neznana in 

se ne ujema z njihovimi predstavami. Prej pozitivna čustva, ki jih prevevajo ob misli na 

zdravega, krepkega, dobrovoljnega otroka, se zdaj zrušijo kot hišica iz kart. Da se z 

občutki zmedenosti, strahu in napetosti ne spopadajo povsem sami, je pomembno, da jim 

naproti v pravem trenutku stopijo pravi strokovnjaki in drugi, ki jim nudijo ustrezne 

informacije, podporo, pomoč, svetovanje. Le tako se bodo konstruktivno lotili izzivov, 

poiskali primerne rešitve za otroka in zase, sprejeli otrokovo motnjo ter razmišljali o 

prihodnosti, ki jih čaka. Ko je otrok mlajši se starši srečujejo predvsem s strokovnjaki iz 

različnih vej medicine, z nekaterimi mimobežno, z drugimi skozi redne terapije. Vendar 

nihče od njih za njihovega otroka ne skrbi kontinuirano, dalj časa in v vsakodnevnih 

dejavnostih življenja. To se spremeni, ko otrok vstopi v vzgojno – izobraževalne institucije 

kot sta vrtec in šola, kjer velik del vzgoje in učenja otroka s posebnimi potrebami postane 

prvenstvena naloga vzgojiteljev in učiteljev. Starši jim to nalogo bolj ali manj zaupajo in si 

obenem želijo, da bi otrok doma in v šoli doživljal pozitivna čustva, se razvijal, učil in 

napredoval. Eni in drugi spoznajo, da za otroka s posebnimi potrebami, njihovo 

medsebojno sodelovanje predstavlja ključ do uspeha.  

Dobro sodelovanje med šolo in starši je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na vsestranski 

razvoj otroka in njegovo počutje v šoli. Nekatere oblike sodelovanja so zakonsko 

predpisane, načrtovane z letnim delovnim načrtom ter večinoma ustaljene. Alternativne in 

manj formalne oblike pa učitelj izbira po lastni presoji. Za dobro sodelovanje so srečanja in 

pogovori med učitelji in starši nujni. Pri tem pa je temeljna tudi odprta in pristna 

komunikacija.   
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Osrednji problem diplomskega dela se nanaša na raziskovanje odnosov, v katere otrok ni 

direktno vključen, vendar pa pomembno vplivajo na delo v šoli in na otroka samega – tj. 

sodelovanje med šolo in starši. Zanima nas, kako dve ciljni skupini – učitelji in starši, 

ocenjujeta oblike sodelovanja med šolo in starši, vpliv staršev na življenje v šoli ter 

pogostost izražanja pobud, mnenj, predlogov s strani staršev. Dejavniki, ki vplivajo na 

kvaliteto medsebojnega sodelovanja so raznoliki, mi pa se bomo osredotočili na vprašanje, 

kako na to vpliva učitelj s svojimi delovnimi izkušnjami in osebnostnimi lastnostmi. Pri 

tem nas vseskozi spremlja tudi pojem kakovosti šole, katere ključni dejavnik je 

zadovoljstvo njenih uporabnikov.  

Področje kakovosti sodelovanja med učitelji in starši želimo raziskati skozi literaturo, zato 

bomo v prvih poglavjih pojasnili nekatere ključne pojme. V nadaljevanju pa bomo s 

praktičnim delom izvedli  študijo primera izbrane ustanove, ki bo temeljila na raziskavi s 

pomočjo anketiranja dveh proučevanih skupin.  
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2 KAKOVOST ŠOL 

2.1 POJEM KAKOVOSTI 

Kakovost je postala eden od osrednjih pojmov sodobnega življenja, saj »dobiva univerzalni 

pomen in naravo, kar pomeni, da preprosto ni več področja, na katerem premislek o 

kakovosti ne bi bil pomemben (Medveš, 2000, str. 10).« Ob tem se nam poraja vprašanje: 

Kaj je kakovost? Različni avtorji v različnih obdobjih so iskali in postavljali definicijo 

kakovosti.  

Murgatroyd in Morgan (Roncelli-Vaupot, 2000, str. 57) pravita, da nekateri kakovost 

opisujejo kot nekaj neopredeljivega – »boš vedel, kaj je, ko boš prišel v stik z njo«, drugi 

pa trdijo, da jo je mogoče meriti z vnaprej postavljenimi standardi. 

S. Kump (Kump, 1994, str. 10) v svojem delu Kakovost visokega šolstva govori o 

polarizaciji v opredeljevanju pojma. Ugotavlja, da so že v začetnih razpravah številni 

avtorji kakovost lažje prepoznali kot pa jo opredelili. Prvo skupino razpravljavcev so 

predstavljali tisti, ki so trdili, da je kakovost mogoče zaznati, vendar je ne morejo opisati. 

Druga skupina je bila prepričana, da kakovost ne obstaja, če je ni mogoče meriti.  

Sallis (Sallis, 2001, str. 29) pojmu kakovost pripisuje dinamičen in spremenljiv pomen, ki 

ga ni mogoče natančno opredeliti. Ker niti dva strokovnjaka ne prideta do enakega 

zaključka, je vedno potrebna razprava, kaj je tisto kar dela vzgojno – izobraževalno 

ustanovo dobro.  

Snoj in Mumel (Snoj & Mumel, 2001, str. 123) ugotavljata, da je popolna kakovost 

sestavljena iz objektivne in subjektivne kakovosti. Objektivna kakovost temelji na točno 

določenih standardih, pri subjektivni kakovosti pa presojo kakovosti storitve poda 

odjemalec glede na subjektivno zaznavo kakovosti. Zaznava pomeni razliko ali razpon 

med odjemalčevimi pričakovanji, željami in njegovimi dejanskimi zaznavami storitve 

(Zorko, 2003, str. 26). 

Različni avtorji (Sallis 1993, Harvey in Green 1993, Kump 1993) razlikujejo pojem 

kakovosti kot absolutni in relativni koncept. Kakovost kot absolutni koncept pomeni nekaj 

dragocenega, nekaj idealnega in težko dosegljivega. Narava kakovosti je podobna idealu, 

za katerega veljajo najvišji standardi, ki jih ni mogoče preseči. Kakovost se v tem pomenu 

uporablja za pripisovanje statusne in pozicijske prednosti in imetja kakovostnih stvari. Ko 
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pa govorimo o kakovosti kot relativnem konceptu, pa kakovosti ne razumemo kot atribut 

določenega proizvoda ali storitve, temveč kot nekaj, kar je temu proizvodu ali storitvi 

pripisano. Presojamo jo tako, da ugotovimo koliko je nek proizvod ali neka storitev 

zadostil/a specifikaciji oziroma opisu, ki je bila zanj postavljena. Torej je v tem pomenu 

kakovost sredstvo, s pomočjo katerega se presoja ali končni produkt zadosti postavljenim 

standardom. V svojem relativnem pomenu je kakovost večdimenzionalen pojav s katerim 

so povezani različni vidiki pričakovanj (Možina, 2003, str. 11-12). 

Kot vidimo v teoriji, je specifičnih definicij kakovosti veliko, razlike med njimi pa 

nedvomno dokazujejo, da ljudje kakovost razumemo različno. Od vseh opredelitev pojma 

kakovosti še najbolj drži ta po Erčuljevi (Erčulj, 2000, str. 26), ki pravi: »Kakovost – znana 

neznanka.« Z njim nakazuje na dejstvo, da ene same za vse sprejemljive definicije pojma 

kakovosti ni. Ostane nam, da se kot mnogi avtorji poprej zatečemo k znanemu citatu iz 

Pirsigove knjige, Zen and the Art of Motorycle Maintenance (Pirsig, 1974):  

»Kakovost...veš kaj je, vendarle kljub temu ne veš kaj je. To je protislovje. Toda nekatere 

stvari so boljše kot druge, se pravi, da so bolj kakovostne. Toda ko poskušaš povedati, kaj 

je kakovost, ne glede na njene lastnosti, se naenkrat vse razblini. Nimaš o čem govoriti. 

Toda, če ne moreš povedati, kaj je KAKOVOST, kako veš, kaj je, pravzaprav, kako veš, da 

sploh obstaja? Če nihče ne ve, kaj je, potem zaradi vseh praktičnih namenov sploh ne 

obstaja. Toda zaradi vseh praktičnih namenov v resnici obstaja. Na kaj se sicer opirajo 

ocene? Zakaj bi sicer ljudje plačevali celo premoženje (velike vsote denarja) za nekatere 

stvari in druge vrgli v smeti? Očitno so nekatere stvari boljše od drugih…toda kaj je 

"boljše"? Tako greš okoli in okoli, vrtiš se v miselnih krogih in nikjer ne najdeš mesta, da 

bi stvari spravil v pogon! Kaj hudiča je kakovost? Kaj je to?« (Možina, 2003, str. 10). 

Za nekoga, ki se s pojmom kakovosti in poskusi njegove definicije srečuje prvič in se želi 

v področje strokovno poglobiti, so zgoraj navedene misli začetno vodilo v njegovih 

razmišljanjih, predvsem pa v prepoznanju, da kakovosti ni mogoče opredeliti 

enopomensko, da jo je težko absolutizirati in da zato tudi ni preprosto opredeliti kazalnikov 

kakovosti, ki naj bi bili v pomoč pri presojanju kakovosti. Težko je namreč odgovoriti na 

vprašanje: Kako postaviti enopomenske kazalnike kakovosti, na podlagi katerih bomo 

presojali kakovost, v primerih, ko nam kakovost v istem primeru (in istem trenutku) lahko 

pomeni različno stvar?  

Odgovore na slednje vprašanje bomo iskali v nadaljnjih točkah te raziskave.   
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Glede na različna pojmovanja kakovosti, ki smo jih opisali lahko zaključimo, da je koncept 

kakovosti težko oziroma praktično nemogoče enoznačno definirati, saj je dinamične in 

relativne narave. Razumevanje pomena kakovosti se spreminja v času in prostoru in je 

pogojeno s spremembami v družbi, odzivanji nanje ter posameznikovimi lastnimi 

izkušnjami v določenem času. John Ruskin
1
 je nekoč dejal: »Kakovost ni nikoli slučajna, 

zmeraj je rezultat inteligentnega naprezanja,« kar nas vselej opomni, naj je ne jemljemo 

kot naključno in samoumevno, temveč o njej vseskozi razmišljajmo in z miselnim in/ali 

dejanskim trudom k njej vseskozi stremimo (Yazbeck, 2005).   

2.2 KONCEPT KAKOVOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Prizadevanja za kakovost so se iz področja gospodarstva razširila tudi na področje vzgoje 

in izobraževanja.  

Sallis (Sallis E. , 1993, str. 18) meni, da ima kakovost dve dimenziji. Ena je kakovost 

opredeljena, operacionalizirana s kazalniki, ki so jim določeni standardi in s tem dana 

možnost, da kakovost merimo. Druga dimenzija pa je zaznana kakovost, ki jo pogosto 

izražamo kot subjektivno zaznano zadovoljstvo posameznika – odjemalca. Šole in šolski 

sistemi po svetu imajo s kakovostjo kar precej težav, posebej s konceptom, ki se je 

prenesel iz poslovnega sveta v svet izobraževanja. To je kakovost, ki jo merimo glede na 

standarde.  

R. Zupanc Grom (Trnavčevič & Zupanc Grom, 2000), razume kakovost v vzgoji in 

izobraževanju kot filozofijo institucije, ki se nenehno razvija v smeri vse večjega 

zadovoljstva njenih uporabnikov (otroci, učenci, starši, zaposleni, delodajalci, lokalne 

skupnosti, itd.). Torej je glavno merilo kakovosti vzgojno – izobraževalne ustanove 

zadovoljstvo uporabnikov. Za nastanek kakovostne in zadovoljive storitve je potrebno 

ugotoviti potrebe, interese in pričakovanja uporabnikov. Ta so zelo različna in pogosto tudi 

nasprotna. Zato je kakovostna tista vzgojno – izobraževalna institucija, ki uspešno 

uresničuje in združuje najpomembnejše interese vseh vpletenih strani. 

V začetku enaindvajsetega stoletja se ponovno in povsod postavlja vprašanje, kakšna naj 

bo vsebina šole v prihodnje. Hkrati z razvojem šole se vse bolj odpira vprašanje njene 

                                                 

1
 John Ruskin (1819 - 1900): angleški kritik, pisec, poet, umetnik in socialni teoretik  
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kakovosti, ki je sicer eno od bistvenih vprašanj vsake organizacije, ki želi biti uspešna. Pri 

pojmovanju kakovosti v vzgojno – izobraževalnih institucijah gre za številne in zapletene 

dejavnike, ki so med seboj prepleteni in jih zato velikokrat ne moremo jasno določiti.  

Zdi se, da kakovost tako na izvedbeni kot miselni ravni vstopa v vzgojno – izobraževalne 

ustanove in postaja del njihovega notranjega razvoja (Kodelja, 2007). To miselnost razširja 

Koren, ki pojasnjuje, da je poti h kakovosti veliko, v celotnem izobraževalnem sistemu pa 

je do nje mogoče priti le s skupnim prizadevanjem strokovnjakov in raziskovalcev (Koren, 

2005).     

2.3 KONCEPT UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V 

ŠOLAH 

V osemdesetih letih so v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj
1
 ter 

Ameriškega nacionalnega združenja za edukacijo majhnih otrok
2
, pozneje pa tudi v okviru 

Evropske unije, nastale raziskave in projekti, ki so se in se še danes ukvarjajo z 

ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti
3
 na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja 

(Marjanovič Umek L. , 2000, str. 127). 

Slovenski vzgojno – izobraževalni sistem že od osamosvojitve naprej doživlja nenehne 

spremembe, ki vselej zajamejo tako zakonodajno kot tudi kurikularno prenovo. Strokovno 

podlago za sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema 

vzgoje in izobraževanja, predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (Bela knjiga, 2011). V njej so zapisana načela in teoretična izhodišča za ureditev 

celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Izpostavljeno načelo je, da ima vsakdo – otroci, 

mladostniki in odrasli – pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga, 2011, 

str. 15). To pomeni, da je v Sloveniji ključni cilj zagotavljanje kakovostnega vzgojno – 

izobraževalnega dela v vseh institucijah, ki izvajajo programe od predšolskega obdobja do 

odraslosti. V zvezi z vprašanjem, kaj je dobra šola, naletimo na različna mnenja pri 

strokovnjakih kot tudi pri drugih udeležencih, ki so vpleteni v šolsko mrežo. Bela knjiga 

                                                 

1
 V nadaljevanju OECD. 

2
 V nadaljevanju NAEYC. 

3
 V nadaljevanju UZK. 
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navaja, da je potrebno najti najširši možen konsenz o dobri šoli, ki bo zadostil potrebam 

vseh uporabnikov njenih storitev.   

 

Do danes so se pri nas vzpostavljali različni sodobnejši pristopi k zagotavljanju kakovosti, 

ki so bili izvedeni v obliki projektov (Gaber & Kos Kecojević, 2011, str. 108-113). Na 

kratko bomo povzeli opise in izvedli primerjave posameznih projektov UZK s pomočjo 

razpredelnice (Tabela 1).  
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Tabela 1: Primerjava posameznih projektov UZK (Gaber & Kos Kecojević, 2011, str. 108-113) 

PROJEKT Ogledalo Mreže učečih se 

šol 

Korak za korakom Modro oko Kakovost za 

prihodnost vzgoje in 

izobraževanja 

LETO PRIČETKA 1996/1997 1998/1999 1995 2001 2005/2006 

USTANOVITELJ 

OZ. NOSILEC 

PROJEKTA 

Zavod RS za šolstvo Šola za ravnatelje Pedagoški inštitut Center za študij 

edukacijskih politik 

(Pedagoška fakulteta 

Ljubljana) 

Slovenski inštitut za 

kakovost in meroslovje 

IZHODIŠČA Vsi modeli UKZ izhajajo iz skupnih izhodišč:  

 prostovoljno vključevanje udeležencev v projekt; 

 nenehno izboljševanje lastnega dela (npr. samoevalvacija, Demingov krog PDCA, akcijsko raziskovanje, ipd.); 

 s samoevalvacijo pridobljene podatke uporabljajo udeleženci projekta.  

POJMOVANJE 

KAKOVOSTI 

Vsi projekti pojmujejo kakovost kombinirano - kakovost v relativnem pomenu (zadovoljitev potreb in pričakovanj uporabnikov) in 

absolutnem pomenu (doseganje ciljev zapisanih v uradnih dokumentih), vendar se pri kombinaciji pojavljajo razlike med projekti.  

ZUNANJA ALI 

NOTRANJA 

EVALVACIJA 

(samoevalvacija) 

Kombinacija zunanje in 

notranje evalvacije. 

Poudarek na 

notranji 

evalvaciji; šolam 

je prepuščena 

izbira področij. 

Poudarek na notranji 

evalvaciji; za zbiranje 

podatkov uporabi 

pedagoške standarde. 

Kombinacija zunanje in 

notranje evalvacije 

Poudarek na notranji 

evalvaciji; določi 

področja 

samoevalvacije, ki jih 

šola opredeli v 

poslovniku 

kakovosti. 
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PROJEKT Ogledalo Mreže učečih se 

šol 

Korak za korakom Modro oko Kakovost za 

prihodnost vzgoje in 

izobraževanja 

PODROČJA IN 

KAZALNIKI 

KAKOVOSTI 

Področja: 

- organizacija in razmere za 

življenje in delo v šoli; 

- obvezni in izbirni program 

šole; 

- medosebni odnosi in 

interakcija med ljudmi. 

Vsa področja so 

strukturirano razdeljena še 

na podpodročja. 

Področja in 

kazalniki niso 

posebej 

opredeljeni; 

poudarek je na 

kakovosti kot 

vrednoti, na 

sodelovalni 

kulturi, 

sistematični 

izmenjavi 

izkušenj, na 

nenehnem 

izboljševanju 

šole.   

Področja:  

- interakcija; 

- partnerstvo z družinami in 

skupnostjo; 

- inkluzija, raznolikost in 

demokratične vrednote; 

- ocenjevanje/evalvacija; 

- načrtovanje in strategije 

(metode in oblike 

poučevanja, učno okolje, 

profesionalni razvoj). 

  

Področja: 

- doseganje ciljev 

kurikula 

- pouk 

- učenec/dijak/vajenec 

- učitelji 

- šola in starši 

- vodenje 

Področja in kazalniki 

niso posebej 

opredeljeni; poudarek 

je na pričakovanjih in 

potrebah učencev oz. 

uporabnikov ob 

upoštevanju 

zakonskih zahtev, 

mednarodno 

uveljavljenih 

standardov ISO 9001 

in zahtev dokumenta 

Kakovost za 

prihodnost SIQ. 

RAVNI UZK  Usmerjenost na raven 

skupine (oddelka, razred), 

na raven šole kot celote 

(organizacija, zaposleni, 

zunanji uporabniki, itn.) in 

na nacionalno raven (uradni 

dokumenti, eksterna 

preverjanja…)  

Usmerjenost na 

raven razvojnih 

timov in šole kot 

celote (celoten 

učiteljski zbor).  

Usmerjenost na učitelja in 

njegovo delo, ki se 

certificira; glede na to so 

opredeljena področja 

(standardi).  

Usmerjenost na raven 

skupine (oddelka, razred), 

na raven šole kot celote 

(organizacija, zaposleni, 

zunanji uporabniki, itn.) 

in na nacionalno raven 

(uradni dokumenti, itn.) 

Usmerjenost na šolo 

kot celoto, pri čemer 

se certificira celoten 

sistem kakovosti 

šole. 
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Kot je razvidno iz tabele (Tabela 1) se v Sloveniji že več kot 15 let vzpostavlja 

konsistenten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja, katerega naloga je ocenjevanje kakovosti dela in uvajanje potrebnih 

izboljšav. Kljub vsem izvedenim projektom, še danes nimamo uveljavljenega nacionalnega 

sistema ocenjevanja oziroma evalviranja kakovosti v šolah. Skupno vsem projektom in 

celotnemu sistemu UZK je načelo notranjega presojanja kakovosti oziroma samoevalvacija 

dela šol. Vendar pa se ob praktični izvedbi procesa notranje evalvacije pogosto pojavijo 

njene negativne plati, npr. zamudnost pri zbiranju podatkov, neuporabnost podatkov, 

vrednotenje, ki je »samo sebi namen«, itd. Sistem ne sme biti tak, da bi šole preveč časa 

porabile za samo pridobivanje podatkov, ampak naj bo ta del procesa UZK preprost ter 

praktično hitro izvedljiv. Najbolj poglobljeno naj šole izvajajo interpretacijo izsledkov ter 

kontinuirano in sistematično pripravljajo in izvajajo ukrepe za zagotavljanje kakovosti 

vzgojno – izobraževalnega dela. Vsakokratni proces UZK mora šola izvajati organizirano 

in na omejenem številu področij, obvezno vsako tretje leto. Dosedanja teoretična 

spoznanja, preizkušeni koncepti in izkušnje z UZK šolstva v Sloveniji, kažejo na to, da je 

potrebno nadaljnji razvoj kakovosti vzgoje in izobraževanja usmeriti v: 

 strokovno avtonomnost pri odločanju o uporabi notranjih pristopov evalvacije, 

 vzpostavitev socialnih mrež kot virov učenja (sodelovanje različnih organizacij, 

učiteljev in drugih strokovnjakov), 

 preglednost procesov in rezultatov sistema UZK. 

2.4 RAVNI, PODROČJA IN KAZALCI KAKOVOSTI V ŠOLI 

Če želi država vzpostaviti sistematičen proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

šolstvu, mora sprejeti odločitve na številnih stopnjah: 

 Na stopnji ciljev/namenov evalvacije; odgovor na vprašanja »Ali je namen 

evalvacije preverjanje načina, kako se zagotavlja kakovost?«, pri čemer je cilj 

evalvacije nadzor in odločitev o akreditaciji
1
 vzgojno – izobraževalne enote, »Ali 

pa želimo globlje razumeti organizacijo, vsebino in povratne informacije o vzgojno 

                                                 

1
 Formalno priznanje, da institucija ali program izpolnjuje minimum javno določenih standardov kakovosti. 

Akreditacija (potrjevanje) je primeren mehanizem za zagotavljanje minimalnih standardov. 
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– izobraževalnem programu?«, pri čemer je cilj izpopolnjevanje vzgojno –

izobraževalne enote. Na podlagi tega se na naslednji stopnji izbira vrsta evalvacije.  

 Na stopnji vrste evalvacije; se vrši izbira med programsko evalvacijo, ki je 

usmerjena na kakovost programa in njegove učinke, omogoča poglobljeno 

seznanjanje z vsebino, vanjo pa so vključeni notranji (učitelji, učenci…) in zunanji 

ocenjevalci (strokovnjaki posameznih področij), ali institucionalno evalvacijo, ki 

naj bi sledila programski evalvaciji in se začne na ravni oddelka oziroma programa 

ter se postopno konča na ravni institucije, njen glavni namen je kontrola 

vzpostavljenih mehanizmov in postopkov notranje evalvacije kakovosti različnih 

področij. 

 Na stopnji ravni evalvacije; odločitev o evalviranju celotnega vzgojno – 

izobraževalnega sistema, posameznih delov vzgojno – izobraževalnega sistema 

(npr. osnovnih šol), posamičnih šol, posamičnih razredov (npr. 4. razred), 

posamičnih edukacijskih elementov (npr. poučevanje in učiteljeva priprava na 

pouk). 

 Na stopnji področij evalvacije; področja se razlikujejo glede na vrsto in raven 

evalvacije. Najpogosteje vključujejo procese poučevanja, učenja, vodenja, 

upravljanja in drugih storitev šolske institucije ter obravnavajo vidik vložka (npr. 

sredstva, prostori, oprema in pripomočki, kadrovska politika in strokovno 

izpopolnjevanje osebja), vidik vsebine in organizacije programov, vidik procesa 

(poteka in načinov poučevanja, učenja, raziskovanja in upravljanj, odnosov), vidik 

rezultata (kakovost znanja).   

 Na stopnji postopkov evalvacije; pri akreditacijski evalvaciji je poudarek na nizu 

kazalcev in končni sumarični oceni, evalvacija katere namen je izpopolnjevanje pa 

je bolj kvalitativne narave in se konča z zaključki in priporočili za nadaljnji razvoj.   

(Kump S. , 2000) 

Celoten vzgojno – izobraževalni sistem v Sloveniji preverjamo in ocenjujemo najširše 

preko mednarodnih primerjav, zunanjih ocenjevanj, uspehov na tekmovanjih in drugih 

širših raziskav. Podobno se izvajajo tudi ocenjevanja kakovosti posameznih delov vzgojno 

– izobraževalnega sistema; eno takšnih je nacionalno preverjanje znanja. Mi bomo za 

potrebe naše raziskave podrobneje opisali ravni, področja, podpodročja in kazalce 

kakovosti za raven posamičnih šol, razredov in edukacijskih elementov.   
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Tabela 2: Ravni, področja, podpodročja in kazalci kakovosti v šoli (Marjanovič Umek, 

Fekonja, & Kavčič, Kakovost v vrtcih, 2002, str. 40 - 51)  

 

 

STRUKTURNA RAVEN: objektivni pogoji in možnosti v katerih poteka edukacija v šoli 

• organizacija dela in življenja v šoli (kazalci: npr. struktura organizacije, oddelka, 
kadrovska struktura, poslovni čas, urniki učiteljev, organizacija časa bivanja otrok v 
šoli, prehrana v šoli, varnost, itd.)   

• prostor in materiali (kazalci: učilnice in drugi notranji prostori, skupni notranji prostori 
za otroke, skupni notranji prostori za odrasle, zunanje površine, učila in didaktični 
materiali, avdiovizualna sredstva, dostopnost šole s prevoznimi sredstvi, nadstandardni 
pogoji, itd.) 

POSREDNA RAVEN: subjektivni pogoji in možnosti v katerih poteka edukacija v šoli 

• poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih (kazalci: izobraževanja, stalna strokovna 
izpopolnjevanja, napredovanje v nazive, samouresničitev pri delu, razmere pri delu, 
itd.) 

• sodelovanje med zaposlenimi v šoli (kazalci: vodenje, svetovalno delo, sodelovanje 
med zaposlenimi in timsko delo) 

• sodelovanje med šolo in družino (kazalci: formalne oblike sodelovanja, neformalne 
oblike sodelovanja, informairanje, možnost vplivanja, dejavno vključevanje staršev v 
vzgojno-izobraževalni proces, itd.) 

• sodelovanje šole z drugimi šolami in institucijami (kazalci: vključevanje zunanjih 
izvajalcev programov v  program šole, vključevanje drugih odraslih v šolo, obiski otrok 
v različnih ustanovah, sodelovanje z drugimi šolami, z lokalno skupnostjo, strokovnimi 
institucijami in strokovnjaki, zakonodajnimi, upravnimi in nadzornimi službami na 
področju osnovnošolske edukacije, itd.) 

PROCESNA RAVEN: načrtovani in izvedbeni kurikulum oz. vzgojno - izobraževalni 
proces v najširšem smislu 

• načrtovanje kurikula in pouka (kazalci: poznavanje učnega načrta in kataloga znanja za 
posamezno področje, letne in sprotne priprave na pouk, vsebina priprave, izbira 
dejavnosti na različnih področjih, evalvacija, itd.)  

• izvajanje kurikula in pouka (dejavnosti na različnih področjih, evalvacija izvedbe, 
načela uresničevanja ciljev kurikula, metode in oblike poučevanja in učenja, itd.)   

• doseganje ciljev kurikula (kazalci: dosežki v znanju, kakovost znanja, oblikovanje 
vrednot, splošna uspešnost, itd.)  

•  učenec pri pouku (kazalci: razumljivost razlage, motivacija za učenje, medpredmetne 
povezave, preverjanje in ocenjevanje znanja, učiteljeva povratna informacija, itd.) 
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Ob pregledu že oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje kakovosti v šolah, 

ugotovimo, da se nanašajo na različne ravni kakovosti, opredeljujejo različna področja in 

podpodročja ter odvisno od tega tudi zastavijo različne kazalce kakovosti. Vendar jih v 

splošnem lahko povežemo v strukturirano celoto, ki smo jo predstavili s pomočjo tabele na 

prejšnji strani (Tabela 2). 

Raziskovanje kakovosti v šolah je postalo eno najbolj aktualnih področij strokovnega dela, 

ki poteka na dveh nivojih: 

 na nivoju zunanje evalvacije šole in 

 na nivoju samoevalvacije, ki omogoča šolam, da si pridobijo objektivne odgovore o 

svoji kakovosti. 

2.5 EVALVACIJA IN SAMOEVALVACIJA KAKOVOSTI ŠOLE 

Evalvacija je proces sistematičnega zbiranja podatkov o izbranem predmetu proučevanja, z 

namenom ovrednotenja oziroma določitve vrednosti, kakovosti, uporabnosti, učinkovitosti 

ali pomembnosti tistemu, kar evalviramo. Na podlagi ugotovitev do kolikšne mere in na 

kakšen način smo dosegli zastavljene cilje, z evalvacijo identificiramo tudi potrebne 

izboljšave. 

Glede na to, kakšen je namen evalvacijskih raziskav, ločimo formativne in sumativne 

evalvacije. S prvimi preučujemo kakovost vpeljevanja določenega programa, ugotovitve pa 

nas usmerijo k izboljšanju, dodelavi oziroma izoblikovanju programa. Z drugimi pa 

ugotavljamo učinkovitost programa ter njegove posledice in spremembe, ki so se pojavile 

po uvedbi programa.    

Glede na to, komu je namenjena povratna informacija o predmetu proučevanja, ločimo 

zunanjo in notranjo evalvacijo. Ker sta le-ti osrednja pojma naše raziskave, jih bomo 

podrobneje razložili v nadaljevanju diplomskega dela.   

2.5.1 ZUNANJA EVALVACIJA 

Zunanjo evalvacijo vodijo in izvajajo zunanje institucije in ne evalvirana organizacija 

sama, zato je povratna informacija namenjena predvsem zunanjim uporabnikom (npr. 

državi, sponzorjem, donatorjem, itd.) in zunanjemu ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti. To pomeni, da ocenjevalec ni neposredno vključen v sam proces. Zunanje 
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institucije s pomočjo zunanje evalvacije preverjajo uspešnost različnih programov in dela 

na različnih organizacijah. Ti centri izvajajo množične raziskave, za katere razvijejo 

posebne objektivne in splošne kriterije učinkovitosti. Primarni cilji raziskav so 

ugotavljanje upravljanja s sredstvi, ugotavljanje kakovosti izobraževanja s pomočjo 

postavljenih standardov, ozaveščenost javnosti o splošnem stanju izobraževalnega sistema, 

itd. Na tak način zunanja evalvacija priskrbi primerjalne podatke v luči osredotočanja na 

delovanje šole v primerjavi z drugimi šolami. Čeprav je glavni razlog za zunanjo 

evalvacijo predvsem (politična) odgovornost, stremi tudi k perspektivi izboljševanja. Z 

zunanjo evalvacijo lahko šole dobijo grobe povratne informacije o svojih močnih in šibkih 

področjih ter pridobijo podporo in sredstva za lažje doseganje ciljev. Pomanjkljivosti 

tovrstne evalvacije se pogosto kažejo v njenem namenu in izvedbi. Ker so ocenjevane 

institucije zelo specifične in sledijo različnim vrednotam oziroma kriterijem kakovosti, jih 

evalvacijska raziskava ne zajame v celoti. Tako ni mogoča objektivna primerjava, rezultati 

pa ne pokažejo realne slike. Zato še danes zunanja evalvacija  največkrat naleti na slab 

odziv s strani organizacije, saj jo njeni člani doživijo zgolj kot zunanji nadzor (Tilkin, 

2004). 

2.5.2 NOTRANJA EVALVACIJA OZ. SAMOEVALVACIJA 

Notranjo evalvacijo izvajajo udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa, ki so 

neposredno vključeni vanj, pri čemer sami ovrednotijo svoje aktivnosti (Gajgar & Požar 

Matijašič, 2008, str. 9). Izvedba notranje evalvacije je namenjena notranjemu ugotavljanju 

in zagotavljanju kakovosti.  

Samoevalvacija je v šolstvu navadno načrtovana in organizirana kot učni proces, ki je 

namenjen izboljševanju delovanja celotne organizacije in kakovosti izobraževanja. To 

pomeni, da vrtec ali šola sama opredeli, katera področja so zanjo pomembna in kako jih bo 

spremljala in ocenjevala. Gre za pridobivanje informacij o delovanju šole na različnih 

prednostnih področjih, kar zagotavlja temeljit vpogled v vse šolske aktivnosti. Lahko jo 

opredelimo tudi kot refleksijo o pomembnih vidikih vzgojno – izobraževalne prakse, ki 

vodi k vrednotenju trenutnega delovanja vrtcev in šol, lotimo pa se je iz več razlogov. 

S samoevalvacijo: 

 zagotavljamo sistematičen in celosten vpogled v vse dejavnosti šole, 

 opredeljujemo prednostna področja izboljšav, 

 zagotavljamo kontinuiteto (evalvacija je sestavni del načrtovanja in delovanja), 
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 povečujemo učinkovitost dela, 

 zagotavljamo diskretnost rezultatov, 

 šolo prilagajamo potrebam lokalnega okolja. 

Pri izvajanju samoevalvacije se je potrebno zavedati, da je proces dolgotrajen in 

predstavlja dolgoročno strategijo celovitega razvoja. Od šole zahteva, da najprej razmisli o 

svojem poslanstvu, viziji in vrednotah, kar predstavlja izhodišče za načrtovanje procesa 

samoevalvacije. Eno izmed najbolj aktivnih vlog v procesu ima vodstvo šole, ki intenzivno 

sodeluje pri ustvarjanju interesa za samoevalvacijo med drugimi zaposlenimi. Vsi, ki so 

vključeni v proces samoevalvacije morajo najprej razumeti njen pomen in svojo vlogo pri 

izvajanju. Ko šola vzpostavi t.i. komisijo za kakovost
1
, je potrebno izbrati prednostna 

področja samoevalvacije za posamezno obdobje (npr. šolsko leto) in oblikovati seznam 

aktivnosti (akcijski načrt), ki ga zapiše v letni načrt samoevalvacije. V njem se poleg 

posameznih področij in časa, opredelijo tudi odgovornosti posameznikov pri izvajanju 

samoevalvacije. Med procesom samoevalvacije se izvaja nenehni organizacijski razvoj 

metod, oblik in strategij zbiranja, analiziranja in vrednotenja podatkov in dokazil. Za 

pripravo obrazcev vprašalnikov, komisija predvidi zahteve različnih zainteresiranih 

skupin
2
, na katere se nanašajo posamezna vprašanja kakovosti. Pri tem se upošteva načelo 

postopnosti. Pri sami delovni izvedbi samoevalvacijske raziskave, je pomembno, da v 

procesu sodelujeta vsaj dve skupini, ki ocenita stanje s svojega vidika. Tako so v končni 

oceni upoštevani rezultati in pogledi vseh vpletenih skupin, kar omogoča večjo 

relevantnost. Naloga komisije za kakovost je v nadaljevanju poročanje o rezultatih 

samoevalvacije vsem zainteresiranim skupinam, nato pa sledi uporaba rezultatov za 

spremembe dotedanjega načina dela. 

Najpomembnejše je zavedanje, da s pomočjo pridobljenih informacij šola načrtuje 

izboljšanje delovanja institucije in/ali zaposlenih in ne išče grešnega kozla ali vrši 

inšpekcijskega nadzora nad posamezniki. Samoevalvacija je naraven proces, ki poteka 

nenehno in prinaša kakovostne spremembe. 

                                                 

1
 Komisijo predstavljajo predstavniki različnih skupin na šoli, ki se vanjo prostovoljno vključijo.  

2
 Npr. ministrstvo, svet šole, starši, učenci, učitelji…  
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2.6 RAZMERJE MED ZUNANJO EVALVACIJO IN SAMOEVALVACIJO 

V povezavi z zagotavljanjem kakovosti v izobraževanju je že dlje časa predmet razprav 

razmerje med samoevalvacijo (kako vidim sebe) in zunanjo evalvacijo (kako me vidijo 

drugi). Zunanja evalvacija je po mnenju večine sicer potrebna, vendar pa jo hkrati tudi 

kritizirajo. Prav zaradi tega in kot odziv na novejše trende decentralizacije in povečanje 

avtonomije šol, so v mnogih državah razvili metode evalvacije, ki omogočajo več 

sodelovanja in spodbujajo samoevalvacijo. 

V nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da je namen samoevalvacije izboljšati kakovost 

učenja in poučevanja ter okrepiti sposobnost vrtcev in šol, da samoevalvacijo vseh 

pomembnejših dejavnosti sistematično, načrtno in periodično izvajajo. Organizacije se 

same najprej in najbolj sprašujejo o svoji kakovosti ter iščejo odgovore na ključna 

vprašanja: »Kako dobra je naša šola, kako nam gre, kaj bomo storili v prihodnje…?«. 

Takšne organizacije razumejo samoevlavacijo kot del celovitega procesa povečevanja 

kakovosti življenja otrok in zaposlenih v šoli. V tem kontekstu pa tudi vključevanje 

zunanjih strokovnjakov za zunanjo evalvacijo razumejo kot pomoč (Marjanovič Umek, 

Fekonja, & Kavčič, Kakovost v vrtcih, 2002, str. 23 - 24). Namen zunanje evalvacije torej 

ni predvsem nadzor in rangiranje, temveč zunanja spodbuda k izvajanju samoevalvacije in 

javnemu poročanju vrtcev in šol o rezultatih delovanja – posredovanje transparentnih 

informacij udeležencem izobraževanja.  

2.7 KAKOVOST INSTITUCIONALNO ORGANIZIRANEGA 

OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA PRI NAS IN V TUJINI 

Za boljši vpogled v slovenski sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti smo za 

primerjavo povzeli raziskavo »Analiza stanja na področju kakovosti osnovnošolskega 

izobraževanja v izbranih evropskih državah«, ki sta jo opravila V. Milekšič in Ž. Kos 

Kecojević (Gaber & Kos Kecojević, 2011, str. 120-127). Opisali in primerjali bomo 

nizozemske, škotske in švedske pristope ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s 

slovenskimi.   
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2.7.1 NIZOZEMSKA 

V nizozemskih osnovnih šolah poteka UZK preko zunanje in notranje evalvacije, pri čemer 

posebej poudarjajo sistem odgovornosti. Vse šolske institucije imajo visoko stopnjo 

avtonomije, hkrati pa same primarno odgovarjajo za kakovost. Tako je zakonsko predpisan 

model samoevalvacije, ki ga izvajajo zaposleni, k ocenjevalnim instrumentom notranje 

evalvacije pa sodijo tudi šolski načrt, publikacije, pritožbeni postopki, monitoring
1
, 

zaključni testi. Samoevalvacijsko poročilo šola predstavi inšpekciji in staršem, javno pa ga 

objavijo na pristojnih spletnih straneh. 

Ob visoki stopnji avtonomije posameznih šol, je na Nizozemskem močno razvit sistem 

zunanjega nadzora v obliki inšpekcije in Centra za izpite in kakovost
2
. Inšpekcija vsaj 

enkrat na štiri leta izvaja zunanjo evalvacijo, tako da šoli pošlje načrt evalvacije s t.i. 

dejavniki tveganja, ki določijo status in stopnjo tveganja na posameznem področju. Nato 

inšpekcija poda poročilo o nepravilnostih ter neodvisno edukacijsko poročilo, ki ga 

minister predstavi parlamentu.  

Nizozemski sistem UZK združuje zunanjo in notranjo evalvacijo, s poudarkom na sistemu 

odgovornosti, pri čemer kakovost pojmujejo kot učenje na samoocenjevanju ob zakonsko 

določenih ciljih; npr. minimalni standardi za dosežke, znanje, veščine (Gaber & Kos 

Kecojević, 2011, str. 123-125). 

2.7.2 ŠKOTSKA 

Na Škotskem je sistem UZK sestavljen iz kombinacije samoevalvacije šol, zunanje 

evalvacije lokalnih skupnosti in državne inšpekcije. Vsi sodelujoči imajo pri postopku  

svojo funkcijo:  

 šola izvede samoevalvacijo za starše, lokalne oblasti in državno inšpekcijo, 

 lokalne oblasti preverjajo samoevalvacijo šol, tako da letno opravijo širši pregled 

glede na opredeljene kazalnike kakovosti, pregledajo dokumentacijo, se pogovorijo 

z zaposlenimi in hospitirajo pri pouku v razredu, 

                                                 

1
 Spremljanje stanja različnih edukacijskih elementov. 

2
 V izvirniku KCE.  
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 državna inšpekcija predstavlja zunanjo evalvacijo, saj ocenjuje delo šole s 

triintridesetimi kazalniki kakovosti, ki so del nacionalnega seznama ocenjevanja
1
. 

Čeprav uporaba teh kazalnikov kakovosti (navidezno) ni obvezna in samoevalvacija 

zakonsko ni predpisana, so v praksi škotske šole v to prisiljene. Njihova naloga je namreč 

priprava, izvajanje, spremljanje in evalviranje zastavljenega razvojnega načrta, ki je 

povezan s konkretno določenimi cilji. Šole tudi izpolnijo profil samoevalvacije, ki ga 

pregleda inšpekcija. Le-ta šolam priskrbi kazalnike oziroma kriterije kakovosti, orodja in 

gradiva, hkrati pa jih usmerja, podpira in jim svetuje v zvezi s potekom samoevalvacije. 

Šola po opravljeni samoevalvaciji o rezultatih, pomanjkljivostih in izboljšavah poroča 

javnosti (staršem, lokalni skupnosti). Vsa poročila inšpekcije so javno dostopna.                 

Poenoten sistem UZK v škotskem osnovnošolskem sistemu omogoča sodelovanje med 

vsemi evalvatorji oz. notranjo in zunanjo evalvacijo (Gaber & Kos Kecojević, 2011, str. 

120-123). 

2.7.3 ŠVEDSKA 

Za Švedsko je značilen decentraliziran sistem izobraževanja, pri čemer je odgovornost za 

UZK porazdeljena med lokalne in državne oblasti. Gre za celostno evalvacijo strukturnih 

razmer, dela šole in rezultatov, katere namen je tako nadzor kot tudi izboljševanje. Znotraj 

posameznih šol izvajajo notranjo evalvacijo s procesom samoevalvacije, ki je prilagojena 

doseganju nacionalno postavljenih ciljev. To pomeni, da so učitelji odgovorni, da učenci 

dosežejo nacionalne cilje, ravnatelj izvaja za to potrebne ukrepe, lokalna skupnost pa 

zagotavlja ustrezne razmere. Proces UZK poteka preko opisa stanja in ciljev, izvedbe 

evalvacije, presoje rezultatov in predlogov izboljšanja, ter postavljanja novih ciljev.  

Na državni ravni je za evalviranje šolskega sistema odgovorna Švedska nacionalna 

agencija za edukacijo, ki preko inšpekcije izvaja nadzor nad lokalnimi oblastmi. Njena 

naloga je tudi ugotavljanje izpolnjevanja odgovornosti, ki jih predpisuje novi šolski zakon.  

Vsa šolska in inšpekcijska poročila ter rezultati nacionalnih in mednarodnih preverjanj 

znanja so javno objavljeni na spletnih straneh pristojnih institucij.  

                                                 

1
 t.i. HGIOS – »How good is our school?«, je temelj vseh evalvacijskih procesov UZK na vseh ravneh 

škotskega šolskega sistema in predstavlja strategijo, ki povezuje samoevalvacijo šole z izboljšavami in 

zunanjo evalvacijo.  
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Na Švedskem gre torej za ciljno usmerjen sistem, kjer si posamezne šole prizadevajo 

doseči kurikularne cilje zapisane v učnih načrtih, pri evalvaciji pa upoštevajo nacionalne 

zahteve, tj. pregledajo in ovrednotijo izbrane elemente s skladno izbranimi merili in 

vnaprej izbranimi kazalniki presoje (Gaber & Kos Kecojević, 2011, str. 125-127). 

2.7.4 PRIMERJAVA S SLOVENIJO 

Prva razlika, ki se pojavlja v sistemih UZK med preučevanimi državami in Slovenijo je, da 

so v proučevanih državah pristojnosti in odgovornosti pri tem procesu jasno razmejene, a z 

določeno organizacijo enotno povezane na nacionalnem nivoju:  

 Nizozemska - Center za izpite in kakovost,  

 Škotska - sistem HGIOS in  

 Švedska - Švedska nacionalna agencija za edukacijo. 

Druga razlika, ki izhaja iz prve, je stopnja transparentnosti postopkov UZK. V vseh treh 

državah za vse institucije, ki se ukvarjajo s kakovostjo, obstaja enaka metodologija. V 

Sloveniji vsak model kakovosti (Tabela 1) razvija in določa svoje postopke ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, kar ne omogoča sodelovanja med vsemi institucijami in jih 

medsebojno izključuje.  

Tretja razlika je ta, da podatke za samoevalvacijo v preučevanih državah šole pridobijo s 

strani različnih institucij, tako državnih kot lokalnih, medtem ko v Sloveniji primerjalne 

podatke posreduje le Republiški izpitni center. Ta podaja le povratno informacijo o 

rezultatih nacionalnih preizkusov znanja, drugih primerjav (npr. o številu učencev na 

učitelja, o številu in vrsti izvajanih interesnih dejavnosti, o finančnem poslovanju šole, itd.) 

ne beleži in ocenjuje nobena za to pristojna služba.   

Največja razlika med državami je način, kako se koncept izvaja v praksi. Prednostna 

značilnost preučevanih držav je njihovo razvojno načrtovanje in enotnost sistema UZK. Ta 

sicer ni povsod nujno uzakonjen (npr. na Škotskem), se pa izvaja po enakih merilih 

kakovosti za vse izobraževalne institucije enako. V Sloveniji je bilo izvedenih že veliko 

projektov, vendar trenutno žal delujejo ali so delovali kot ločeni projekti, ki niso del 

procesa UZK. Gre torej za različne modele šolskih politik: nizozemski, škotski in švedski 

model delujejo po sistemu »sejemo in žanjemo eno njivo skupaj« z vsemi potrebnimi 

pogoji, slovenski šolski model pa temelji na logiki »sejemo vsak svojo njivo, najuspešnejši 

bo žel«.       
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3 SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Osnovo za sodelovanje med starši in šolo predstavljajo naslednji uradni dokumenti:  

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Bela knjiga, 2011) 

 Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2011) 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996) 

 Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev (Pravilnik o pravicah in dolžnostih 

učencev v osnovni šoli, 2004) 

Bela knjiga poudarja načela, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih pravicah. Poglavitna 

načela so:  

 Načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja: država 

zagotavlja brezplačno osnovnošolsko izobraževanje vsem posameznikom in jim 

omogoča pridobitev kakovostne splošne izobrazbe in razvoj sposobnosti za 

vseživljenjsko učenje. 

 Načelo spodbujanja otrokovega razvoja na vseh ravneh (telesni, gibalni, spoznavni, 

socialni in čustveni nivo razvoja), preko ustrezno zasnovanega predmetnika in 

učnega načrta, učinkovito izpeljanega pouka in organizacije različnih dejavnosti v 

šoli v okviru obveznega in razširjenega programa (interesne dejavnosti, izbirni 

predmeti) ter izvajanja oblik vseživljenjskega učenja, medvrstniškega sodelovanja, 

pomoči, prostovoljstva. 

 Načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika pomeni, da je 

potrebno omogočiti pestre dejavnosti ter različne učne pristope. Upoštevati je 

potrebno individualne razlike, otrokove posebne potrebe, značilnosti starostnega 

obdobja, značilnosti družinskega okolja ipd. S čimer je vsem otrokom zagotovljena 

možnost za optimalen razvoj. Staršem pa s svetovanjem približati vse možnosti 

koriščenja ponudbe šole. 

 Načelo nudenja takojšnje pomoči učencem s težavami: šola poskrbi za ustrezno 

usposobljen kader za nudenje pomoči otrokom s težavami, pri tem sodeluje tudi z 

zunanjimi institucijami (svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, centri za 

socialno delo, itd.). 
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 Načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši je nujno in pomeni 

sprejemanje soglasja o vzgojno – izobraževalnih ciljih in prizadevanje za dosego le 

– teh s strani strokovnih delavcev šole in staršev učencev. Pomembno je, da učitelji 

staršem in obratno (na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, itd.), sproti 

posredujejo vse informacije, ki vplivajo na otrokovo funkcioniranje doma in v šoli. 

Hkrati pa je potrebno upoštevati zasebnost obojih in jasno začrtati meje učiteljevih 

strokovnih odločitev na katere starši nimajo pravice vplivati. 

 Načelo sodelovanja šole z okoljem: šola pri načrtovanju dela upošteva značilnosti 

okolja ter svojo ponudbo dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z drugimi 

institucijami in posamezniki (Bela knjiga, 2011, str. 114-117). 

Eden od ciljev vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je tudi stalno 

sodelovanje z njihovimi starši. Starši imajo pravico vpogleda v delovanje in življenje šole, 

pravico do dostopnosti informacij o delovanju šole kot institucije, o otrokovem 

funkcioniranju in šolanju ter pravico do dejavnega vključevanja v proces vzgoje in 

izobraževanja, vendar ob jasno začrtanih mejah problematike, ki je v domeni stroke. Pri 

tem je pomembno, da strokovnjaki pravočasno zaznajo otrokove posebne potrebe, o njih 

obvestijo starše in jim nudijo takojšnje svetovanje ter jih seznanijo z možnimi oblikami 

pomoči. Nato pa z njimi sodelujejo pri načrtovanju oblik pomoči, jih informirajo o 

dosežkih otroka ter načrtujejo nadaljnje izobraževanje. Celotni družini otroka s posebnimi 

potrebami je potrebno zagotoviti stalno strokovno in osebno podporo.  

Zakon o osnovni šoli daje staršem možnost: 

 izbire osnovnošolskega izobraževanja v javni ali zasebni šoli v skladu z njihovo 

svetovnonazorsko usmeritvijo, 

 organiziranja osnovnošolskega izobraževanja svojih otrok na domu, 

 vplivanja na izbiro ravni zahtevnosti v drugem triletju, 

 predlaganja odložitve šolanja otroka, 

 vpisa otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok 

stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena 

druga ustrezna osnovna šola, 

 vložitve obrazloženega ugovora na oceno, če se z njo ne strinjajo, 

 zahteve, da učenec ponavlja razred, če je njegov slabši učni uspeh posledica 

opravičljivih razlogov.    
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Pri tem pa mora šola: 

 z letnim delovnim načrtom določiti oblike sodelovanja s starši, 

 v publikaciji, ki jo morajo dobiti vsi učenci in starši, predstaviti pravice in dolžnosti 

učencev, značilnosti programa in organizacijo dela šole, 

 ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvestiti o učnem uspehu 

učenca.   

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami posebej poudarja vzgojni načrt šole. 

V njem se načrtujejo vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter 

njihovo vključevanje pri načrtovanju in uresničevanju vzgojnega načrta. O uresničevanju 

vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo 

je sestavni del letne samoevalvacije šole.  

Med drugim imajo starši po ZUOPP pravico: 

 do sodelovanja pri pripravi pravil šolskega reda, 

 do pisno podanega ugovora glede vzgojnega delovanja šole, 

 do vpogleda, pregleda, prepisovanja ali kopiranja osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na njihovega otroka. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim poudarja: 

 da mora biti javna mreža šol organizirana, tako da zagotavlja vsem otrokom enake 

možnosti,  

 določitev šolskega okoliša vsake šole, 

 sodelovanje predstavnikov staršev v Svetu staršev in Svetu šole, kjer imajo 

možnost vplivanja na življenje in delo šole. 

Delovna obveznost učitelja in njegova priprava na pouk pa vključuje tudi sodelovanje s 

starši.    

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev govori o učenčevih izostankih od pouka, 

zdravstvenih pregledih, odsotnostih zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih 

tekmovanjih, posameznih kršitvah pravil in predpisanih vzgojnih ukrepih. Pri tem staršem 

in učiteljem nalaga dolžnosti medsebojnega obveščanja, soglašanja in sodelovanja v 

posameznih v pravilniku opisanih okoliščinah.     
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3.1 DRUŽINA IN ŠOLA V RAZVOJU OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI 

Rojstvo otroka je za novopečene starše dogodek ob katerem navadno doživljajo pozitivna 

čustva - veselje, radost, srečo in nestrpno pričakovanje. Kadar pa se rodi otrok z motnjami 

v razvoju, so čustva staršev po večini negativna in prežeta s strahom. Starši novorojenčka z 

motnjami v razvoju so polni strahu, nevednosti in negotovosti. Sprva se soočajo z lastno 

krizo, nato postopno spoznavajo in sprejemajo otrokovo stanje, ves čas pa prehajajo skozi 

različna obdobja prilagajanja na življenje z otrokom s posebnimi potrebami.  

Otrok s posebnimi potrebami močno spremeni družinsko in zakonsko vzdušje. Resnejša 

kot je prizadetost, večji izziv predstavlja staršem. Sprejetje in prilagajanje na vse te 

spremembe, ki spremljajo otroka in njegovo motnjo, pa je težko. Resnično sprejeti to, da je 

otrok »drugačen«, je močan izziv za vsakega od staršev, naposled pa tudi za vse ostale 

člane ožje in širše družine.  

Kako najti mesto za to drugačnost in sprejeti otroka kakršen je in hkrati biti kos vsem 

izzivom starševstva, ki spremljajo takega otroka?  

Oblikovanje otrokove osebnosti se najprej začne v družini. Starši so prvi in 

najpomembnejši vzgojitelji svojih otrok. Zanje skrbijo od rojstva do vstopa v šolo in med 

samim šolanjem – pravzaprav se starševska skrb za otroka nikoli ne konča, še posebej, ko 

gre za otroka s posebnimi potrebami, ki večinoma potrebuje stalno in doživljenjsko oskrbo 

in pomoč. Otrok dobi v družini prve socialne vtise, prve izkušnje o življenju, prve 

predstave o ljudeh in njihovih medsebojnih odnosih ter prve moralne norme, vrednote, 

veščine in znanja.  

Da se bo otrok optimalno razvijal na vseh področjih razvoja, je pomembno, da se starši v 

lastnem življenju, pri vzgoji in sodelovanju s strokovnjaki, nagibajo k naslednjim 

strategijam:  

 sprejmejo realnost otrokove prizadetosti in realno sliko njegovih omejitev, 

 se naučijo vzgajati otroka kot vsakega drugega, 

 zahtevajo od otroka, da sprejme naravne in logične posledice lastnega vedenja, 

 spodbujajo otroka k prevzemanju odgovornosti za dnevne aktivnosti, 

 postavijo meje in pričakovanja do otroka, ob upoštevanju pravic in potreb staršev 

ter sorojencev, 
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 posvečajo dovolj pozornosti sorojencem in jim, ne glede na okoliščine, zagotovijo 

dovolj ljubezni, 

 postavijo meje, koliko informacij in nasvetov bodo sprejeli s strani strokovnjakov v 

otrokovo dobro, 

 so v odnosu do strokovnjakov in v šoli zagovornik otroka, ki je vključen v običajno 

in inkluzivno okolje, 

 zagotovijo ravnotežje pri posvečanju dovolj pozornosti lastnemu zdravju ter si vzeti 

čas zase, za partnerja, družino in prijatelje, 

 posvečajo pozornost neuspehu in razočaranjem, ki jih doživljajo otrok s posebnimi 

potrebami in sorojenci ter jih opogumijo, da to sprejmejo kot življenjsko realnost, 

 vse člane družine spodbujajo, da izražajo svoje občutke in poslušajo drug drugega. 

Družina je torej primarna družbena skupnost, v kateri se začenja proces vzgoje in se 

oblikujejo osnovne prvine otrokove osebnosti, z otrokovim odraščanjem in všolanjem pa se 

ta naloga deloma prenese tudi na šolo. Šola le dopolnjuje in nadgrajuje tisto, kar starši 

vlagajo v vzgojo otroka, ne more pa nadomestiti družinske vzgoje. Čeprav starši prenesejo 

nekatere vzgojne funkcije na šolo, se nikoli ne morejo odpovedati odgovornosti za vzgojo 

svojih otrok.  

Kljub temu pa šola močno vpliva na družinsko življenje – včasih že kar narekuje tempo 

njenega življenjskega utripa. Starši pomagajo otroku pri domačih nalogah in učenju, otroke 

motivirajo za učenje, jih pri tem spodbujajo ali pa vse to zanemarjajo.      

D. Intihar (2002, str. 11) meni, da je osnovni razlog za sodelovanje med šolo in starši ta, da 

sta dom in šola dve družbeni instituciji, ki se z vzgojno – izobraževalnim delom otrok 

najbolj kompleksno ukvarjata. Starši, otrok in učitelj so v procesu izobraževanja 

popolnoma enakovredni partnerji, kar pomeni, da drug brez drugega ne morejo zagotoviti 

otrokovega uspeha. To pomeni, da je že takoj ob vstopu otroka v šolo, potrebno vzpostaviti 

dober odnos s starši otroka s posebnimi potrebami, saj lahko le na tak način omogočimo 

nadaljnji otrokov razvoj in njegov uspeh na vseh življenjskih področjih.     

Podobno E. in H. Jensen (Jensen & Jensen, 2011, str. 51) opišeta starševsko in učiteljsko 

perspektivo sodelovanja. Z vidika staršev je v središču le njihov otrok, saj so z njim že od 

rojstva, poznajo njegovo funkcioniranje v različnih situacijah in o njem vedo največ. Prav 

tako pri vzgoji lastnega otroka zasledujejo svoje vrednote, norme in opredelitve do 

njegovega razvoja, vzgoje in izobrazbe. Učiteljev vidik zajema predvsem njegovo 
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izobrazbo, strokovno kompetentnost in izkušnje, ki zrcalijo veliko znanja o vedenju, 

razvoju in vzgoji otrok. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da z otrokom preživijo čedalje več 

časa oziroma velik del dneva. Prav tako pa se v svojem spodbudnem vplivanju na otrokov 

razvoj, vzgojo in izobraževanje, lahko posvetujejo s preostalimi člani skupine pedagogov,  

ki delajo z otrokom. Učiteljeva perspektiva je tako osredotočena na vse otroke v skupini, 

pri čemer so le-ti zanj enakovredni.         

Avtorici pravita, da otrok živi in obstaja v obeh perspektivah, zato je za kakovost 

njegovega napredka nadvse dragoceno, pomembno in nujno sodelovanje obeh strani - 

staršev in učiteljev. Oboji izmenjujejo svoje poglede iz lastne perspektive in si tako 

priznavajo kompetentnost in odgovornost za dejavno sodelovanje v otrokovem življenju.   

Pogoje in načela za razvoj takšnega demokratičnega sodelovanja med učitelji in starši 

bomo opredelili v nadaljevanju diplomskega dela, v poglavju 3.3. 

3.2 NAČRTOVANJE DELA S STARŠI OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI 

Bistveni pogoj za dobro sodelovanje je dobro načrtovanje. Sodelovanje s starši načrtujemo 

že pred začetkom šolskega leta. Pri načrtovanju programa sodelovanja moramo biti pozorni 

na integracijo treh osnovnih vidikov: 

 medsebojno informiranje, 

 izobraževanje, 

 skupno doživljanje.  

Pri tem se osredotočimo tako na formalne oblike sodelovanja šole s starši (npr. govorilne 

ure, roditeljski sestanki, pisna sporočila), kot tudi na bolj sproščene in ustvarjalne oblike 

sodelovanja (npr. možnost sodelovanja pri odprtih učnih urah, piknikih, prireditvah, dnevih 

dejavnosti…).  

Ko načrtujemo sodelovanje med šolo in družino je pomembno, da raziščemo in določimo 

različne vidike sodelovanja. Iz grafa na naslednji strani (Slika 1) je razvidno, kateri so ti 

vidiki in kakšna vprašanja si pri načrtovanju sodelovanja s starši zastavljamo. 
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Slika 1: Vidiki in vprašanja pri načrtovanju sodelovanja s starši 

S starši otrok s posebnimi potrebami sodelujejo v šoli učitelji, defektologi ali specialni 

pedagogi, varuhi in drugi strokovni delavci. Zato je smiselno in nujno potrebno, da vsak 

udeleženec, ki vstopa v stik s starši razmisli o naštetih vidikih sodelovanja in jih ob prvem 

in vsakem nadaljnjem srečanju, predhodno načrtuje.  

Za začetek vzpostavljanja odnosov in konstruktivnega sodelovanja med starši in 

strokovnimi delavci šole je ključno, da le-ti v odnosu do staršev nastopajo korektno in 

strokovno. Vsak strokovni delavec s svojega področja seznanja starše z otrokovim 

napredkom in morebitnimi težavami. Defektolog, ki obravnava otroka, starše aktivno 

vključuje v oblikovanje individualiziranega programa, k spremljanju otrokovega napredka 

in jim svetuje o postopkih dela z otrokom. Šola staršem lahko ponudi tudi različne oblike 
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izobraževanja in svetovanja, da bodo lažje opravljali svojo osnovno in nenadomestljivo 

vlogo starševstva. 

3.3 DIALOG KOT OSNOVA PARTNERSKEGA SODELOVANJA IN 

SOOBLIKOVANJA ŽIVLJENJA V ŠOLI 

Z vključevanjem staršev v proces vzgoje in izobraževanja se spreminjajo in razširjajo tudi 

naloge vseh strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Njihovo strokovno delo s tem ni več 

usmerjeno samo na delo z otrokom, temveč zajema tudi delo s starši, ki del obravnave in 

terapij izvajajo doma. Zato mora biti strokovnjak usposobljen tako za delo z otrokom kot 

za delo z odraslim.  

Delo s starši otrok s posebnimi potrebami je zahtevno in od učitelja zahteva veliko znanja 

in spretnosti. Sodelovanje s starši pogosto imenujemo s terminom komunikacija. Učitelj 

mora s starši vzpostaviti uspešno komunikacijo, da čim bolje spozna otroka, njegovo 

družino in okolje v katerem živi.  

V šolski praksi, tako na strani staršev kot učiteljev, pogosto prevladuje mnenje, da gre med 

njimi za profesionalen odnos oziroma za odnos med strokovnjaki in laiki. Učitelj kot 

strokovnjak v takšnem odnosu nastopa v svoji poklicni vlogi z vsemi strokovnimi 

kompetencami in pooblastili za izvajanje te vloge s strani političnega sistema. Starši pa 

nastopajo v eni in edinstveni vlogi staršev. Tako je prisotna asimetrija v odnosu, saj ima 

učitelj v tem položaju večjo moč. Z večjo močjo prevzame tudi odgovornost za kakovost 

odnosa in kakovost medsebojne komunikacije. Kljub temu strokovnjak ne nosi celotne 

odgovornosti za kakovost odnosa sam, saj gre med njim in starši tudi za povsem 

»običajen« odnos med odraslimi ljudmi, v katerem imajo vsi odgovornost za oblikovanje 

čim bolj konstruktivne komunikacije. Učitelj ima v odnosu deloma nadrejeno odgovornost 

le v smislu, da vanj kot strokovnjak prinaša potrebne vrednote, kot so enakovrednost, 

spoštovanje, odprtost, zaupanje in odgovornost ter te elemente v medsebojnem dialogu 

krepi (Jensen & Jensen, 2011, str. 79).   

Na tem mestu uporabljamo dva termina – dialog in komunikacija, ki ju za jasnejše in 

natančnejše razumevanje partnerskega sodelovanja v nadaljevanju razlikujemo.  

Komunikacija izhaja iz latinske besede »communicare«, ki pomeni vsako medsebojno 

sodelovanje in sporazumevanje ljudi s pomočjo sporočil. Komuniciranje ima svoj izvor v 
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besedi »communis«, ki pomeni skupen. Gre torej za čim bolj natančen prenos informacij 

od ene osebe k drugi, pri čemer si obe osebi prizadevata narediti nekaj skupnega iz tega, 

kar že vesta (Juul & Jensen, 2009, str. 157). 

Vendar pa nam ta vidik komunikacije v pedagoškem mišljenju in praksi ne prinaša 

zadostnih temeljev za oblikovanje partnerskega sodelovanja med učitelji in starši. Za 

kakovostno sodelovanje je potreben dialog oziroma pogovor, ki se od komunikacije 

razlikuje po tem, da nima vnaprej zastavljenega cilja ali vsebinskega rezultata. To pomeni, 

da si udeleženca v pogovoru skupaj prizadevata ustvariti nekaj novega in ne stremita samo 

k točno določenemu končnemu cilju, ki sta si ga zastavila sama pri sebi. Za takšen dialog 

je pomembno, da se udeleženca brez predsodkov poslušata, se odzivata na argumente 

drugega in se med seboj ne skušata spreminjati. Vsebina pogovora je tako vsakič nova in 

postaja njuna skupna.  

Osnova partnerskega sodelovanja torej ni le vsebinska raven pogovora (kaj počnemo in o 

čem govorimo), ampak predvsem procesna raven (kako to počnemo). Naloga pedagoga je, 

da skuša dialog usmerjati predvsem na procesni ravni, hkrati podaja strokovno vsebino v 

jasnem in razumljivem jeziku ter skrbi za vzdušje in razpoloženje med pogovorom. Tako 

pri učiteljih kot tudi starših se mora vzpostaviti zavedanje, da je pot, ki pripelje do 

dogovora mnogo pomembnejša kot dogovor sam. Če bomo uspešni med samim procesom 

dogovarjanja, bo uspešen tudi cilj dogovora. Ali kot pravita E. Jensen in H. Jensen (Jensen 

& Jensen, 2011, str. 87): »Če je pogovor s starši predvsem dialog, v katerem vlada pristen 

stik, bomo s svojimi argumenti mnogo laže prodrli do sogovornikov in pripomogli k 

uveljavljanju konstruktivnih in trajnih sprememb.«        

Pri pogovoru s starši mora učitelj upoštevati naslednja načela na procesni ravni:  

 

 Načelo dvosmerne komunikacije:  

Komunikacija med učiteljem, starši in otrokom mora potekati po principu 

permanentne povratne informacije. Učitelj mora na srečanjih s starši ustvariti tako 

vzdušje, da starši pridejo do besede, jih povabiti k odprtemu in sproščenemu 

pogovoru. Starši naj imajo možnost izražanja lastnih predlogov, idej, pobud, 

kritičnih misli, ipd. Temelj dvosmerne komunikacije je dialog. 
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 Načelo upoštevanja individualnih posebnosti staršev: 

Starši niso monolitna in homogena skupina, čeprav imajo nekatere skupne 

značilnosti, npr. enako stare otroke. Učitelj sodeluje s starši različnih starosti, 

socialnih statusov, izobrazb, kulturnih in verskih pripadnosti. Zavedati se mora 

tudi, da imajo starši različne ambicije, pričakovanja, navade in težave. V skupnih 

stikih in ob pogovoru s starši mora biti učitelj na individualne posebnosti pozoren 

in jim prisluhniti, saj se lahko od njih veliko nauči.    

 Načelo spoštovanja osebnosti staršev:  

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešno sodelovanje. Spoštovanje je 

pomembno, ker se preko učiteljev in staršev prenaša tudi na otroke. Učitelj mora 

spoštovati in razumeti stališča in pričakovanja staršev, ki se razlikujejo od 

njegovih.  

 Načelo pedagoškega optimizma:  

Učitelj brez pedagoškega optimizma ne more biti svetovalec staršem, ker jim ne 

odpira razvojnih perspektiv in možnosti. Zato je pomembno, da je predvsem v 

stikih s prizadetimi starši optimistično naravnan, išče dobre strani in možnosti, ki 

jih lahko razvija in krepi pri otroku. Starše pa skuša hrabriti in jim nuditi oporo. 

 Načelo preudarnosti: 

Preudarnost je učiteljeva lastnost, ki se izkazuje v individualnih in skupinskih 

oblikah sodelovanja s starši. Učitelj mora biti posebno preudaren takrat, ko mora 

staršem sporočiti neprijetne informacije o otroku. 

 Načelo usmerjenosti v resnične probleme: 

Pomembno je, da učitelj za vsak nastali problem, poišče vzroke in možnosti za 

rešitev. Pri tem bodo starši z njim radi sodelovali, saj bodo ugotovili, da je to 

koristno za njihovega otroka. 

 Načelo ekonomično porabljenega časa v stikih s starši: 

Učitelj se mora na vsak pogovor s starši dobro pripraviti, da lahko v razmeroma 

kratkem času pove bistveno o otroku in prisluhne tudi staršem.  

Pomembno je torej, da učitelji in starši ne ostajajo le na ravni enosmerne komunikacije, 

kjer je edini vir informacij učitelj, temveč svoj del vloge v komunikaciji prevzamejo tudi 

starši. Med njimi se morajo razviti partnerski odnosi, ki jih razumemo kot sodelujoče in 

dopolnjujoče odnose med obema enakopravnima partnerjema, med učitelji in starši 

(Pšunder, 1998, str. 78).  
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Intiharjeva (Intihar D., 2002) pravi, da so temelj partnerskega sodelovanja enakopravni 

medosebni odnosi, ki jih gradimo na spoštovanju, zaupanju, medsebojni pomoči in 

odgovornosti.  

Misel razširi Novljanova, ki pravi, da med starši in učitelji obstaja partnersko sodelovanje 

takrat, ko se oboji skupaj trudijo doseči optimalni otrokov razvoj v okviru njegovih 

psihofizičnih zmožnosti. V takem odnosu obe strani prevzemata specifično odgovornost in 

pogled na način obravnave, ki temelji na njihovi pripadnosti različnima sistemoma. Pri tem 

je potrebno izhajati iz enakovrednega družinskega in strokovno profesionalnega sistema, ki 

se pokaže ravno zaradi obojestranske odvisnosti pri doseganju skupnih ciljev (Novljan, 

2004). 

Naše mnenje je, da so tako učitelji kot tudi starši, v svojem vzgojnem delovanju uspešni le, 

če poenotijo vzgojne pristope in so njihova pričakovanja, do otroka tako v šoli  kot doma, 

usklajena. To pomeni, da morajo najti skupno pot v medsebojnih dogovorih. Pot do 

takšnega vzajemnega sodelovanja se v današnji, sodobni šoli vzpostavlja skozi različne, 

aktivnejše oblike sodelovanja s starši.  

3.4 OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

U. Fekonja, T. Kavčič in L. Marjanovič Umek (Marjanovič Umek, Fekonja, & Kavčič, 

Kakovost v vrtcih, 2002, str. 46) navajajo naslednje oblike sodelovanja s starši: 

 formalne oblike sodelovanja: govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna gradiva in 

informiranje preko oglasne deske, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za 

starše, itd., 

 neformalne oblike sodelovanja: komunikacija s starši ob prihodih in odhodih 

otrok v oz. iz šole, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za starše, ter 

udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih šole, itd., 

 dejavno vključevanje staršev v vzgojno - izobraževalni proces: sodelovanje 

staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikuluma, vzgojnega načrta in 

individualiziranega programa ter pri reševanju problemov. 
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Pri izbiri oblike sodelovanja mora, po mnenju S. Čadež (Čadež, 2005, str. 3), učitelj 

upoštevati, kaj želi komu sporočiti in kako mu bo to posredoval. Različne oblike 

sodelovanja izbira na podlagi (Slika 2):  

 

 

Slika 2: Izbira različnih oblik sodelovanja 

3.4.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI 

Večina formalnih oblik sodelovanja šole s starši je predpisana in opredeljena v zakonodaji. 

Slovenska zakonodaja omenja Svet staršev, Svet šole, roditeljske sestanke in govorilne ure 

ter dodaja druge oblike sodelovanja, ki pa niso natančneje opredeljene. Formalne oblike 

sodelovanja so namenjene informiranju staršev in sodelovanju staršev pri sprejemanju 

odločitev, pomembnih za delo šole. Bolj podrobno bomo predstavili govorilne oziroma 

pogovorne ure, roditeljski sestanek, pisna sporočila in delovanje Sveta staršev ter Sveta 

šole. 

Govorilne ure 

Govorilne oziroma pogovorne ure so najpogostejše in najbolj obiskane oblike sodelovanja 

med učitelji in starši ter so del učiteljeve obveze. Načrtovane so skozi celo šolsko leto in se 

navadno izvajajo enkrat mesečno. So oblika individualnega informativnega in 

svetovalnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih ter morebitnih uspehih in težavah. 

Na govorilnih urah učitelj seznani starše o otrokovem funkcioniranju v šoli, se z njimi 

pogovarja o otrokovem napredku, o njegovih lastnostih in posebnostih. Poleg informacij o 

otroku starši pričakujejo tudi izmenjavo mnenj ter morebiti tudi strokovni nasvet, kako 

ravnati ob vzgojnih težavah in raznih posebnostih otroka. Učitelj lahko starše tudi posebej 

povabi na govorilne ure, kadar meni, da je to potrebno (npr. ko se otrok začne nenavadno 

vesti). Taki pogovori so navadno daljši in se mora učitelj nanje še posebej pripraviti 

(Intihar & Kepec, 2002, str. 113). Po Strojinu (Strojin, 1992) je za kakovostno izvedbo 

govorilne ure potrebna: 

ŠTEVILA 
UDELEŽENCEV 

• individualno 

• skupinsko 

NAČINA 
KOMUNIKACIJE 

• pisno 

• osebno 

• po telefonu 

OBLIK 
SODELOVANJA 

• formalno 

• neformalno 

VSEBINE 

• formativno 

• informativno 

• problemsko - 
svetovalno 

VRSTE TEŽAV 

• družinsko  

• skupinsko 
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 stvarna priprava: v njej učitelj razmisli o tem kaj o otroku vprašati starše in kaj jim 

povedati, prav tako pa si zapiše najpomembnejše zabeležke o otroku in 

 čustvena priprava: v njej se učitelj sooči s svojimi stališči do staršev in razmisli o 

načinu posredovanja informacij. 

Dobro je, da učitelj pri izvedbi govorilnih ur upošteva nekatera priporočila, ki omogočijo 

obojestransko enakovredno partnersko sodelovanje ter prijetnejšo komunikacijo s starši: 

 starše sprejme s prijaznim pozdravom, 

 jim prisluhne, svetuje in usmerja razgovor, 

 o otroku vselej pove kaj dobrega in izpostavi njegova močna področja, 

 izraža pozitivna čustva, saj tako vzpostavi pristno ozračje za pogovor, 

 izpostavi tudi probleme in skupaj s starši išče konstruktivne rešitve zanje. 

Roditeljski sestanek 

Roditeljski sestanek je najbolj pogosta skupinska oblika sodelovanja s starši, ki je 

namenjena obravnavi skupnih vprašanj (npr. učno – vzgojna problematika oddelka, 

aktualna vprašanja na ravni oddelka, poročanje o opažanjih učencev, informiranje o 

sklepih učiteljskega zbora in drugih organov šole, seznanjanje s šolskimi akcijami, itd.) in 

ga običajno uporabljamo za posredovanje informacij, ki zanimajo prav vse udeležence. Na 

začetku leta se izvede prvi roditeljski sestanek, na katerem učitelji staršem posredujejo 

potrebne informacije o življenju in delu v oddelku, predstavijo letni delovni načrt, vzgojni 

načrt, pravilnik šolskega reda, dogovorijo se o oblikah sodelovanja, uskladijo svoje želje in 

zahteve z željami in pričakovanji staršev, itd. Navadno se v letu izvedeta vsaj dva 

roditeljska sestanka, po potrebi tudi več (Čadež, 2005). 

Pisna gradiva in oglasne deske 

Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med starši in učitelji. 

Oblika pisnih sporočil je odvisna od vsebine. Zapisana so v obliki uradnih dopisov ali v 

manj formalnih oblikah. Koristna so predvsem kadar informirajo, nikakor pa ne morejo in 

ne smejo nadomestiti osebnega stika med učitelji in starši. Učitelji s pisnimi sporočili 

obveščajo in vabijo starše k drugim oblikam sodelovanja oziroma jih z obvestili na 

oglasnih deskah obveščajo o dejavnostih v in izven šole (prav tam). Ena izmed oblik 

pisnega gradiva je tudi zvezek za starše, ki obvešča starše o dogajanju v oddelku, lahko je 

opremljen tudi s fotografijami otrok pri izvajanju posameznih dejavnosti. 
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Svet staršev 

Svet staršev sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka, katerega starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe; daje 

soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; sodeluje pri nastajanju predloga 

programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter poda mnenje o 

letnem delovnem načrtu; daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki; obravnava 

pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom; voli predstavnike v svet šole; 

lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 

okolje; samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje 

delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte; oblikuje 

in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja ter opravlja druge naloge v skladu z 

zakonom
1
 in drugimi predpisi.  

Svet šole 

V slovenski šolski zakonodaji lahko preberemo, da Svet šole sestavljajo trije predstavniki 

ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Predstavniki 

staršev so izvoljeni na Svetu staršev, delavci šole pa so izvoljeni neposredno in tajno. Člani 

sveta šole imajo štiriletni mandat in so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Z 

zakonom in aktom o ustanovitvi Sveta šole so opredeljene njegove najpomembnejše 

naloge: imenovanje in razreševanje ravnatelja šole; sprejemanje programa razvoja šole, 

letnega delovnega načrta šole in poročila o njegovi uresničitvi; odločanje o uvedbi 

nadstandardnih in drugih programov; obravnavanje poročil o vzgojno – izobraževalni 

problematiki; obravnavanje pritožb staršev o vzgojno – izobraževalnem delu šole, pritožb v 

zvezi s statusom učenca, pritožb v zvezi s pravicami in odgovornostmi delavcev šole, itd.   

3.4.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI 

Neformalne oblike so bolj sproščeno naravnane oblike sodelovanja, ki niso predpisane s 

šolsko zakonodajo, pomenijo pa večjo odprtost šole do staršev in možnost za kakovostnejši 

odnos med učitelji in starši. Izhajajo iz potreb in interesov učiteljev in staršev ter jih zato 

bolj delovno povezujejo. Preko neformalnih načinov vključevanja starši dobijo priložnost 

                                                 

1
 Naloge Sveta staršev so zapisane v 66. členu ZOFVI iz leta 1996 in 22. členu Zakona o spremembah in 

dopolnitvah ZOFVI iz leta 2008. 
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za aktivno udejstvovanje v vzgojno – izobraževalnem procesu, izražanje lastnih idej, 

neposredno doživljanje različnih dejavnosti v šoli, vpogled v vzdušje in klimo v skupini. 

Tako se vsi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa med seboj spoznajo, povežejo, 

si izmenjajo izkušnje in nudijo medsebojno oporo in pomoč. Večina oblik neformalnega 

sodelovanja staršem omogoča opazovanje lastnega otroka v šolski situaciji – kako 

funkcionira pri učenju, delu, igri, druženju z vrstniki, kako reagira v konfliktni situaciji, kaj 

zmore, kaj mu dela težave; hkrati starši spoznavajo tudi učitelja, njegov odnos do otrok ter 

njegov način dela in reagiranja.  

Poznamo veliko različnih neformalnih oblik sodelovanja, med najpogostejšimi so: 

pogovori s starši ob prihodih in odhodih otrok v oziroma iz šole, nenačrtovani razgovori, 

odprte učne ure, pikniki in izleti, delavnice za starše ali za starše in otroke, predstavitev 

poklicev, skupna praznovanja, izdelovanje igrač, itd. Ker obstaja neskončna paleta 

različnih možnosti, je izbira neformalnih oblik sodelovanja s starši, odvisna od 

ustvarjalnosti in angažiranosti učitelja, ki jih organizira povsem avtonomno.   

Za jasnejši vpogled bomo nekaj oblik neformalnega sodelovanja podrobneje opisali: 

Pogovori s starši ob prihodih in odhodih otrok v oziroma iz šole: Je t.i. komunikacija 

»med vrati«, saj pogovori potekajo vsak dan. Učitelji in starši si izmenjajo informacije o 

otrokovem počutju, morebitni poškodbi v šoli, morebitnem dogodku, ki naj bi vplival na 

otrokovo stisko.  

Telefonski pogovori in elektronska komunikacija: Je najdostopnejša, najhitrejša in 

najlažja oblika posvetovanja s starši, ki učiteljem omogoča, da spregovorijo tudi s tistimi 

starši, ki redko obiskujejo govorilne ure. Kljub temu naj bi se učitelji te oblike sodelovanja 

posluževali le izjemoma, saj pogovor po telefonu ali pošiljanje elektronske pošte, ne sme 

nadomestiti neposrednih stikov s starši. Po telefonu ali elektronski pošti učitelji staršem 

sporočajo le kratke in jasne informacije.  

Obisk na domu: Je oblika sodelovanja, kjer učitelj opravi razgovor s starši na njihovem 

domu. Gre za redkejšo obliko sodelovanja, saj še vedno predstavlja neke vrste poseganja v 

intimno sfero družine. Učitelj se zanjo odloči takrat, kadar oceni, da bo le s takim obiskom 

dobil potrebne informacije o učencu. Vzrok za tovrstno obliko sodelovanja je navadno 

težka problematika, zato se mora učitelj nanjo posebej pripraviti in obisk predhodno 

napovedati staršem.     
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Odprta učna ura: Gre za obisk staršev pri pouku oziroma rednem vzgojno – 

izobraževalnem procesu, pri čemer so lahko v vlogi pasivnih opazovalcev, spremljevalcev 

učnega procesa, učiteljevih sodelavcev ali inštruktorjev posameznih učencev. Starši kot 

opazovalci dobijo vpogled v otrokovo delovanje in vedenje v skupini, njegovo reagiranje v 

različnih situacijah, njegov odnos do sošolcev in učiteljev ter odnos do izpolnjevanja 

zastavljenih nalog. Starši kot spremljevalci učnega procesa, dobijo vpogled v potek, oblike 

in metode učiteljevega dela, prav tako pa lahko spremljajo svojega otroka pri šolskem delu. 

Starši kot učiteljevi sodelavci, pomagajo pri izvedbi nekaterih dejavnosti pri pouku, pri 

čemer jim učitelj podaja navodila za delo. Starši kot inštruktorji pa pomagajo učencu, ki pri 

pouku potrebuje individualno pomoč. Vsaka takšna oblika sodelovanja staršev pri pouku, 

se zaključi s pogovorom, kjer učitelji in starši izrazijo svoja opažanja in ovrednotijo 

ugotovitve glede lastnega dela, dela učitelja in dela učenca. Na tej osnovi se načrtujejo tudi 

nadaljnje učinkovite metode in oblike dela pri pouku. Obisk staršev pri pouku je navadno 

napovedan, v redkih primerih pa so lahko kadarkoli navzoči pri pouku. Tovrstna oblika 

sodelovanja je navadno manj sproščena, saj jo učitelji pogosto doživljajo kot nadzor nad 

njihovim delom.            

Pikniki in izleti: se organizirajo v bližnji ali daljni okolici šole. Pri izbiri cilja lahko 

pomagajo tudi starši, pri čemer ni nujno, da so pri izvedbi udeleženi vsi starši. Namen 

tovrstnih srečanj je sprostitev, medsebojno spoznavanje in druženje izven šole, v drugem 

okolju.  

Delavnice: so navadno tematsko organizirane dejavnosti, katerih namen je učenje novih 

spretnosti ob sproščenem druženju otrok, staršev in strokovnih delavcev v oddelku. Starši 

so o temi predhodno obveščeni, da lahko pomagajo pri pripravi in  zbiranju materialov, pri 

izvedbi dejavnosti pa skupaj z otrokom ustvarjajo. Delavnice lahko vodi učitelj, eden od 

staršev ali zunanji sodelavec. 

Predstave in prireditve: obsegajo različne šolske dejavnosti, s katerimi se šola in njeni 

udeleženci, z rezultati svojega dela, predstavijo navzven, širši javnosti. Pogosto gre za 

kulturne prireditve (nastop gledališke skupine, pevskega zbora...), pri katerih lahko 

sodelujejo tudi starši, tako da se vključijo v načrtovanje, pripravo ali izvedbo programa. 

Otrokom pomagajo pri izdelavi kostumov za nastop, pomagajo oblikovati razstavo 

likovnih del otrok, sami izvedejo nastop, povezujejo program, itd. Že sama udeležba 

staršev in drugih članov družine na prireditvi je zanje in za nastopajoče otroke posebno 
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doživetje. Če pa učitelji starše spodbudijo k vključitvi z lastnim prispevkom, je 

sodelovanje med njimi še posebej uspešno.    

Šolski projekti: so oblika sodelovanja, kjer lahko starši izrazijo svoje pobude in zamisli ter 

vplivajo na šolsko delo preko otroka ali direktno kot pobudniki projektov. Učitelji jih tako 

spoznajo tudi v drugačnih okoliščinah, spoznajo močna področja učencev in  staršev.  

Delovne in zbiralne akcije: so na večini šol že stalnica med neformalnimi načini 

sodelovanja med šolo in družino. Starši so najpogosteje vabljeni k sodelovanju pri zbiranju 

odpadnih materialov (npr. starega papirja, zamaškov, praznih baterijskih vložkov, itd.), 

zbiranju predmetov za posameznike in/ali skupine znotraj šole (npr. pomoč pri 

pridobivanju šolskih pripomočkov in drugih materialnih sredstev za pouk)  in/ali zunaj šole 

(npr. zbiranje knjig, igrač za bolnišnice) ter drugih dobrodelnih zbiralnih akcijah. Prav tako 

šola povabi starše k raznim delovnim akcijam kot so urejanje šolske okolice (sajenje 

dreves, urejanje športnih površin) ali šolskih prostorov (barvanje in obnova igral, 

pohištva). Številčna udeležba učencev, staršev in učiteljev pri tovrstnih šolskih akcijah, je 

odvisna od namena akcije.    

Dnevi dejavnosti: so del obveznega osnovnošolskega programa in omogočajo utrjevanje in 

povezovanje znanj z različnih področij, uporabo teh znanj in praktično učenje. Z letnim 

delovnim načrtom šola določi njihovo organizacijo in vsebino. Delo je živahnejše, 

spodbuja otrokovo ustvarjalnost in vedoželjnost, ga spodbuja k samostojnemu opazovanju, 

reševanju problemov, razvijanju spretnosti in znanj ter pridobivanju različnih veščin in 

izkušenj. Starši lahko na dnevih dejavnosti prevzamejo vlogo spremljevalcev otrok,  

skrbijo za varnost udeležencev ali pa se vključijo tudi kot organizatorji, izvajalci in 

voditelji nekaterih vnaprej načrtovanih dejavnosti. Sodelujejo lahko pri različnih športnih, 

kulturnih, naravoslovnih, delovnih, tehničnih ali gospodinjskih dejavnostih. Aktivno 

vključevanje staršev prispeva k večji dinamiki dela in pestrosti dogajanja.      

Vodenje interesnih dejavnosti: Na šoli obstajajo številne interesne dejavnosti, ki pokrivajo 

raznolika področja. Mentorji so navadno učitelji, v sodobnih šolah pa vodenje prevzemajo 

tudi starši. Le-ti morajo biti ustrezno strokovno podkovani za področje interesne 

dejavnosti, ki jo izvajajo in vodijo.   

Šola za starše: Je oblika sodelovanja med starši in učitelji, ki pripomore k izboljšanju 

odnosov med starši in otroci. Pogosto potekajo v obliki predavanj s strani šolskega ali 

zunanjega strokovnjaka na določeno temo, z možnostjo odprte diskusije in izmenjavo 
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izkušenj med starši. Šola za starše pokriva različne vsebinske sklope, npr. vzgojno 

problematiko, vprašanja družine in zakona, itd. Vključeni so vsi nivoji razvoja – telesni, 

čustveni, intelektualni, spolni, moralni, religiozni (Intihar & Kepec, 2002).   

Neformalne oblike sodelovanja staršev s šolo se razvijajo v zadnjih letih in so posledica 

komunikacije, zavedanja odgovornosti ter sproščenih odnosov. Pri takem sodelovanju je 

med partnerji več zaupanja in sodelovanja. Z uporabo naštetih oblik sodelovanja se 

zbližujeta otrokov dom in šola. Iz zapisanega lahko sklepamo, da imajo starši v današnji 

šoli zelo pomembno vlogo in velik vpliv na delovanje šole. Sodelovanje s starši in učenci 

odpira možnosti za večjo kakovost dela in življenja v šoli, družini in okolju. 

Starši in učitelji v šoli imajo torej različne možnosti za medsebojno sodelovanje. Kako in 

na kakšen način pa bodo dejansko sodelovali, pa je odvisno predvsem od njihovih 

medsebojnih odnosov in komunikacije. Cilje medsebojnega sodelovanja lahko učitelji 

dosežejo le s sprotnim zaznavanjem in beleženjem potreb in želja staršev, le-ta se skozi 

leta spreminjajo, zato morajo biti učitelji fleksibilni in strokovno podkovani. Prav tako 

boljša informiranost staršev in učiteljev pripomore tudi k vsestranskemu spremljanju 

otrokovega razvoja. 

Skozi teoretična izhodišča ugotavljamo, da za pristno in učinkovito sodelovanje med 

učitelji in starši niso dovolj le formalne oblike vzpostavljanja komunikacije in 

formalizirani odnosi, ki pogosto zajamejo le golo in enosmerno izmenjavanje informacij o 

delu otroka. Če se med starši in učitelji razvije bolj »individualiziran« odnos, ki presega 

zgolj formalne (uradne in predpisane) okvire, to vodi k tesnejšemu in partnerskemu 

sodelovanju. Da bi se »individualiziran« odnos med učitelji in starši razvil, je pomembno, 

da se ob nakazani potrebi, danih možnostih in volji obojih, vzpostavljajo tudi bolj 

neformalne (neuradne) oblike sodelovanja.    
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4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Z namenom zagotavljanja kakovosti dela, se je na izbrani osnovni šoli s prilagojenim  

programom oblikoval Tim za samoevalvacijo, katerega članica sem tudi sama. Ker je v 

vzgojnem načrtu prednostna vrednota šole medsebojno spoštovanje, se je vzporedno s tem 

pokazala težnja po samoanalizi medsebojnega sodelovanja med uporabniki šolskih storitev. 

Raziskovalni problem se nanaša na posredno raven kakovosti šole, tj. sodelovanje staršev 

otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v posebni program, in učiteljev, ki vzgajajo in 

izobražujejo ter nudijo pomoč tem otrokom. Stanje na področju sodelovanja na nivoju 

starši – šola bomo ugotavljali s pomočjo samoevalvacije.  

Ker se v zadnjem času v šolski praksi pojavljajo različne formalne in neformalne oblike 

sodelovanja, v individualni ali skupinski obliki, nas zanima katere oblike sodelovanja 

organizirajo učitelji na proučevani osnovni šoli in kakšna je obiskanost le-teh s strani 

staršev. Preverili bomo, v kolikšni meri se organizacija posameznih oblik sodelovanja 

razlikuje glede na delovno dobo učiteljev. Zanima nas, kako se na konkretnem primeru, 

kaže odvisnost med številom in vrsto organiziranih oblik sodelovanja in različno delovno 

dobo ter osebnostnimi lastnostmi učiteljev.  

V teoretičnih izhodiščih ugotavljamo, da za partnersko sodelovanje ni dovolj le raznolikost 

ponujenih oblik sodelovanja, ampak predvsem kvalitetna komunikacija, ki steče med 

učiteljem in starši. Zanima nas, kaj je po mnenju staršev in učiteljev tisto, kar naredi 

komunikacijo dobro, na kaj mora biti pozoren učitelj pri komunikaciji s starši in katere 

osebnostne lastnosti vplivajo na dobro komunikacijo. Ugotoviti želimo, ali se bodo 

pokazala odstopanja v vrednotenju in pogledih vseh sodelujočih na isti problem.  

V ciljih in načelih vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Beli knjigi je 

posebej poudarjena tudi  pravica staršev do vpogleda v delovanje in življenje šole in 

dejavnega vključevanja v proces vzgoje in izobraževanja. Raziskati želimo, kako svoj 

vpliv pri soustvarjanju življenja v šoli ocenjujejo starši in kako njihov vpliv ocenjujejo 

učitelji. V kolikšni meri starši dajejo pobude, ideje, pripombe in kakšen je odziv učiteljev 

na le-te. Zato bomo v nadaljevanju praktičnega dela analizirali ocene, ugotavljali razlike v 

vrednotenju obeh ciljnih skupin in izvedli poglobljeno interpretacijo.  
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4.2 CILJI 

Cilji diplomskega dela so: 

 izvesti posredno raven samoevalvacije na izbrani šoli, 

 ugotoviti, katere oblike sodelovanja različni ciljni skupini (strokovni delavci in 

starši) vključeni v šolo in njene dejavnosti, navajata kot dobre oblike sodelovanja, 

 odgovoriti na vprašanje, kako se v praksi naše šole udejanja načelo sodelovanja s 

starši, ki predvideva, da imajo le-ti pravico do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega razgovora o otroku, pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in 

dela v šoli ter po dogovoru z učiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, 

 raziskati, v kolikšni meri starši dajejo pobude, ideje, pripombe in kako ocenjujejo 

svoj vpliv pri soustvarjanju življenja v šoli, 

 ugotoviti, kakšen je odziv učiteljev na njihove pobude, ideje pripombe ter kako 

vidijo vpliv staršev na oblikovanje življenja v šoli,  

  identificirati osebnostne lastnosti učitelja, za katere učitelji in starši menijo, da so 

pomembne za uspešno komunikacijo. 

 

Torej je osnovni cilj raziskave kvalitativno prikazati odnos med predstavami o sodelovanju 

in subjektivnem vrednotenju le-tega med zaposlenimi v šoli na eni strani in starši, kot 

uporabniki, na drugi strani. Preko spoznanj pa identificirati potrebne spremembe in 

izboljšave za povečanje kakovosti sodelovanja na šoli.  

 

S pridobljenim uvidom v sodelovanje med starši in učitelji, kakor se odraža v praksi 

proučevane šole, želimo vplivati na večjo kakovost šole, izboljšati lastno prakso ter 

svetovalno delo. Diplomsko delo nudi vpogled v njihovo mesto v vzgojno – 

izobraževalnem procesu in jih spodbudi k aktivnemu sooblikovanju življenja v šoli. 
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4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja smo razdelili na tri sklope: 

1. Ali delovna doba učitelja vpliva na oblike sodelovanja s starši? Kakšno je razmerje med 

formalnimi in neformalnimi oblikami sodelovanja ter delovno dobo učitelja? Katerih oblik 

sodelovanja se starši najraje udeležijo in zakaj?  

2. Ali se pričakovanja staršev in učiteljev glede dobre komunikacije ujemajo? Katere 

osebnostne lastnosti učitelja so, po mnenju staršev in učiteljev, za komunikacijo 

najpomembnejše?  

3. Ali odziv učiteljic na ideje, predloge, pripombe staršev vpliva na pogostost izražanja le -

teh s strani staršev? Ali starši in učitelji podobno ocenjujejo vpliv staršev na oblikovanje 

življenja v šoli oziroma v kolikšni meri se njihove ocene razhajajo?  

4.4 HIPOTEZE 

Iz zastavljenih ciljev smo izpeljali naslednje hipoteze: 

1. Učitelji z več delovne dobe organizirajo več individualnih in skupinskih oblik 

sodelovanja s starši z raznoliko vsebino ter se bolj poslužujejo neformalnih oblik 

sodelovanja kot formalnih. 

2. Mnenja staršev in učiteljev, da so za dobro komunikacijo med njimi potrebne naslednje 

osebnostne lastnosti učiteljev: odprtost, pozitivna naravnanost, pripravljenost za poslušanje 

in sprejemanje mnenj, pobud ter kritik, se v veliki meri ujemajo.  

3. Starši, ki bodo imeli pozitivno izkušnjo z odzivanjem učiteljev na njihovo izražanje 

predlogov, idej, želj, se bodo pogosteje vključevali v proces sodelovanja in njihova ocena 

vpliva bo višja.  

4. Pri učiteljih, ki omogočajo staršem več formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, bo 

ocena vpliva staršev višja.  
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4.5 METODOLOGIJA DELA 

4.5.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Prva nam omogoča, da s pomočjo teoretičnih spoznanj in 

podatkov, pridobljenih s strani staršev in učiteljev, proučimo in opišemo stanje 

medsebojnega sodelovanja z namenom izboljšanja kvalitete dela v šoli. Z drugo metodo pa 

ugotavljamo vzročno posledično povezanost med različnimi dejavniki, ki vplivajo na 

procese komunikacije in sodelovanja. Glede na to, da želimo z raziskavo dobiti vpogled v 

uresničevanje temeljnega načela vzgojno – izobraževalnega kurikuluma in vzgojnega 

načrta šole vezanega na sodelovanje s starši, gre za (samo)evalvacijo dela v praksi. 

Izbrani metodi, nam omogočata podroben vpogled v delovanje šole, dejavnost njenih 

uporabnikov in vrednotenje njihovega medsebojnega sodelovanja.  

4.5.2 VZOREC 

V raziskavo sta vključeni dve ciljni skupini iz izbrane šole, katerih medsebojna 

sodelovalna klima nas zanima: 

 

 učiteljice in 

 starši otrok, vpisanih v posebni program v šolskem letu 2011/2012.  

 

Vzorec smo izbrali kot samostojen namenski neslučajnostni vzorec. V primeru raziskave 

pričujočega diplomskega dela, nas ne zanima samo globalna narava institucije, ampak 

predvsem njeni deli oziroma sestavine. Zato smo kot podenoti izbrane institucije preučili 

dve skupini oseb, tj. njenih uporabnikov. V raziskovalnih vprašanjih se sprašujemo 

predvsem o dejavnikih in značilnostih skupine učiteljic, ki vplivajo na medsebojno 

sodelovanje. Predvidevamo, da ima delovna doba učiteljic pomemben vpliv na število in 

vrste organiziranih oblik sodelovanja, zato smo jih glede na delovno dobo razdelili na tri 

podskupine. V tabeli (Tabela 3) je prikazan vzorec in njegove značilnosti.  
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Tabela 3: Podskupine glede na starost in delovno dobo 

Podskupine  Starost Delovna doba Vrsta in stopnja izobrazbe 

I. podskupina  od 24 do 35 let od 1 leta do 10 let - učiteljica A: gimnazijski 

maturant 

- učiteljica B: prof. def. (VII. 

stopnja) 

- učiteljica C: prof. def. (VII. 

stopnja) 

II. podskupina od 36 do 45 let od 10 let do 20 let - učiteljica D: prof. def. (VII. 

stopnja) 

- učiteljica E: prof. def. (VII. 

stopnja) 

- učiteljica F: prof. def. (VII. 

stopnja) 

III. podskupina od 46 in več let več kot 20 let - učiteljica G: spec. ped. (VI. 

stopnja) 

- učiteljica H: spec. ped. (VI. 

stopnja) 

- učiteljica I: prof. def. (VII. 

stopnja) 

 

Učiteljice v vzorcu smo zaradi anonimnosti, poimenovali z učiteljica A in nadalje do črke 

I. 

 

Zanima nas sodelovanje med posamezno učiteljico in starši ter vpliv izbranih lastnosti 

vzorca na medsebojno sodelovanje. Podskupine smo oblikovali zaradi medsebojne 

primerjave.  

 

V vzorec smo torej zajeli 9 učiteljic iz izbrane šole - iz vsake podskupine po tri učiteljice.      

Ker so v raziskovanje vključeni tudi starši, smo izbrali iz vsake skupine, katerih učiteljice 

so bile izbrane v vzorec, po pet staršev. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni prvim petim 

staršem, ki so prišli po otroka na isti dan. V raziskavi je sodelovalo 45 staršev. Vrnjeni so 

bili vsi vprašalniki, skupaj je bilo v obdelavo zajetih 54 vprašalnikov.  
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4.5.3 MERSKI INSTRUMENTI IN PRIPOMOČKI 

Za potrebe raziskave smo sestavili dva anketna vprašalnika (v prilogi). Anketna vprašanja 

smo oblikovali podobno za obe ciljni skupini, da smo pri obdelavi lažje prepoznavali 

razlike v pričakovanjih in v ocenjevanju obstoječega sodelovanja.  

V uvodnem delu vprašalnika za učiteljice sprašujemo po neodvisnih spremenljivkah – 

starosti, stopnji in vrsti izobrazbe ter številu delovnih let v šolstvu. Vprašanje o izbiri 

programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja je v obliki 4-stopenjske ocenjevalne 

lestvice, kjer učiteljice opredelijo pogostost izbire posamezne vrste programa z eno od 

stopenj NIKOLI, VČASIH, POGOSTO ali VEDNO.  

Prvo vprašanje je učiteljicam zastavljeno v odprti obliki, kjer prosto podajo odgovore. 

Staršem pa je zastavljeno v kombinirani obliki, saj je prvi del vprašanja zaprtega tipa z 

naštetimi oblikami sodelovanja, kjer lahko obkrožijo več odgovorov in imajo možnost 

dopolnitve naštetih odgovorov, drugi del vprašanja pa je odprtega tipa in odgovore 

podajajo opisno. Z njimi želimo dobiti čim več podatkov in opisov organiziranih oblik 

sodelovanja med starši in učiteljicami ter uvideti, katere oblike sodelovanja so s strani 

učiteljev ponujene in s strani staršev obiskane.  

V nadaljevanju oba vprašalnika vsebujeta identična vprašanja. Drugo, četrto, peto in šesto 

vprašanje so vprašanja odprtega tipa, kjer anketiranci podajo proste odgovore. Zanimajo 

nas subjektivni pogledi učiteljic in staršev o medsebojni komunikaciji ter katere so tiste 

osebnostne lastnosti učiteljice, ki prispevajo k dobri komunikaciji. Odgovori staršev in 

učiteljic na to vprašanje, nam bodo omogočili vpogled v pričakovanja staršev in kako svojo 

vlogo vidijo učiteljice.  

Tretje vprašanje je v obliki ocenjevalne lestvice s štirimi kategorijami – NIKOLI, REDKO - 

1x na mesec ali manj, VČASIH - do 1x na teden, POGOSTO - večkrat na teden, na kateri 

anketiranci obkrožijo en sam odgovor ter z njim opredelijo, v kolikšni meri se starši 

odločajo za dajanje pobud, idej in pripomb. Sedmo vprašanje je v obliki ocenjevalne 

lestvice izražene z numeričnimi vrednostmi: od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni nimam vpliva, 

5 pa pomeni imam velik vpliv. Z njim želimo pridobiti kvantitativne podatke o ocenah 

možnosti vplivanja staršev na življenje v šoli.  
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4.5.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Zbiranje podatkov je trajalo v času od 23.1.2012 do 31.1.2012 na izbrani šoli. Učiteljicam 

smo vprašalnike posredovali na internem sestanku, le-te pa so vprašalnike razdelile prvim 

petim staršem, ki so prišli po otroka na isti dan in jih prosile za sodelovanje. Starši so 

vprašalnike vrnili v za to namenjeno škatlo v garderobi šole. S tem je bila zagotovljena 

anonimnost staršev. 

Zavedamo se, da je raziskovanje sodelovanja in komunikacije izjemno spreminjajoče in 

dinamično polje in da statični rezultati, ki jih dobimo z raziskavo, zožijo njihovo 

spoznavno vrednost. Prav tako se zavedamo, da je zaradi manjšega števila anketirancev 

raziskava manj reprezentativna, kategoriziranje pa manj objektivno. Kljub 

pomanjkljivostim izbrane tehnike, nam le-ta omogoča osvetlitev podobe trenutnega stanja 

na šoli in nas vodi k nadaljnjemu raziskovanju, vpeljevanju dobrih primerov v vsakdanjo 

šolsko prakso ali opustitev negativnih primerov medsebojnega sodelovanja.  

Podatke smo obdelali s pomočjo opisne statistike. Rezultate raziskave smo predstavili 

opisno, grafično in tabelarično.  
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5 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 

5.1 Ali delovna doba učitelja vpliva na oblike sodelovanja s starši? 

5.1.1 Rezultati in interpretacija vpliva delovne dobe učiteljice na oblike sodelovanja s 

starši po podskupinah  

S pomočjo podskupin – glede na starost učiteljic oziroma število delovnih let, smo opravili 

analizo vpliva delovne dobe na oblike sodelovanja med starši in učiteljicami.  

Prva hipoteza v našem raziskovalnem delu je, da učitelji z več delovne dobe organizirajo 

več individualnih in skupinskih oblik sodelovanja s starši z raznoliko vsebino ter se bolj 

poslužujejo neformalnih oblik sodelovanja kot formalnih, saj menimo, da s številom 

delovnih let učitelji pridobijo več izkušenj s sodelovanjem s starši in tako dodatna znanja iz 

tega področja pogosteje vnašajo v svoje praktično delo.    

Rezultati zbrani v tabeli (Tabela 4), pokažejo dejanski vpliv delovne dobe učiteljic na 

uporabo različnih oblik sodelovanja s starši, ki so se izkazale za dobre. Učiteljice, so 

navajale različne oblike sodelovanja, ki smo jih združili v kategorije in razvrstili glede na 

vrsto – individualne/skupinske oziroma formalne/neformalne. 
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Tabela 4: Oblike sodelovanja, ki so se po mnenju učiteljic izkazale kot dobre 

 Podskupina I. II. III. 

                           Učiteljica 

Oblika 
A B C D E F G H I 

In
d

iv
id

u
a
ln

e
 

Formalne Govorilne ure + + + + + + + + + 

Pisna medsebojna obveščanja + + +  +  +   

Obravnave otroka zunaj šole +         

Neformalne Različne oblike sprotnih 

informacij o otroku  
+  + + + + + + + 

Odprte učne ure +   + + + +   

Delavnice      +    

Komplementarne oblike dela       + +  

Obiski na domu        +  

Šolske prireditve in predstave        + + 

S
k

u
p

in
sk

e
 

Formalne Roditeljski sestanki + + + + + + + + + 

Obvestila na oglasni deski   +       

Predavanja za starše   +     +  

Neformalne Delavnice +   +   + +  

Izleti, pikniki, pohodi + + + + +  + + + 

Odprte učne ure   + +  +    

Šolske prireditve in proslave   +   + +   

Delovne in zbiralne akcije       + + + 

 

Navedene oblike sodelovanja, ki so se po mnenju učiteljic izkazale kot dobre lahko 

rangiramo. Višji kot je rang, več učiteljic je navedlo določeno obliko sodelovanja kot 

dobro. Pri kategorijah so našteti posamezni odgovori učiteljic. Nekatere oblike sodelovanja 

smo glede na mnenje učiteljic uvrstili v isti rang. 

Rangiranje individualnih oblik sodelovanja: 

1 – govorilne ure (redne, problemske, po dogovoru) 

2 – različne oblike sprotnih informacij o otroku (telefonski pogovori in elektronska pošta, 

beležke o otroku, pogovori ob prihodu in odhodu otrok) 

3 – pisna medsebojna obveščanja (različna formalna obvestila tekom leta) 
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3 – odprte učne ure (predstavitev dedka – čebelarja, obisk starša na delovnem mestu, 

babica predstavi stare običaje, prometna varnost, oče predstavi poklic policista) 

4 – komplementarne oblike dela (sodelovanje pri terapiji s pomočjo psa, sodelovanje pri 

terapiji s pomočjo konja) 

4 – šolske prireditve (družinski duet, družinski nastop na 40. obletnici šole)  

5 – obravnave otroka zunaj šole (hospitacija in timsko načrtovanje ciljev staršev, učitelja in 

zunanjega strokovnjaka) 

5 – delavnice (izdelava kostumov za pustovanje) 

5 – obiski na domu (obisk kmetije, obisk bolnega učenca na domu s skupino otrok) 

Rangiranje skupinskih oblik sodelovanja:  

1 – roditeljski sestanki (uvodni, glede na letni delovni načrt, različnih tematik)  

2 – izleti, pikniki, pohodi (piknik s starši, druženje s starši, planinski pohod)  

3 – delavnice (ob materinskem dnevu, likovne delavnice) 

4 – odprte učne ure (skupen obisk knjižnice, prikaz dela z otroki) 

4 – šolske prireditve (božična prireditev, nastopi otrok ob materinskem dnevu)  

4 - delovne in zbiralne akcije (delovna akcija jesenskih opravil, zbiralna akcija odpadnih 

materialov) 

5 – predavanja za starše (predavanje o žetoniranju, na temo »spolnost mladostnikov z 

motnjami v razvoju«) 

6 – obvestila na oglasni deski (aktualna obvestila) 

 

Iz tabele (Tabela 4) in rangiranja oblik sodelovanja, lahko ugotovimo, da kljub poplavi 

različnih komunikacijskih sredstev, učiteljice pri organizaciji še vedno dajejo prednost 

oblikam sodelovanja, ki omogočajo neposredno komunikacijo. Tako med individualnimi 

formalnimi oblikami sodelovanja po rangu prednjačijo govorilne ure. Ne le, da je 

organizacija in izvedba le-teh po zakonodaji obvezna, prav vse anketirane učiteljice so 

mnenja, da se govorilne ure izkažejo kot dobre oblike sodelovanja s starši.  
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Kot dobre oblike sodelovanja je večina učiteljic navedla tudi različne oblike 

posredovanja sprotnih informacij o otroku, zato tem oblikam pripada najvišje rangirno 

mesto med individualnimi neformalnimi oblikami sodelovanja. Sem sodijo razne 

beležke o otroku, izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otrok, po telefonu ali 

elektronski pošti.  

Med skupinskimi formalnimi oblikami sodelovanja glede na rang prednjačijo 

roditeljski sestanki, kjer učitelji in starši neposredno izmenjujejo informacije, ki so 

pomembne za celotno skupino staršev.  

Med skupinskimi neformalnimi oblikami sodelovanja so najvišje rangirno mesto 

zasedle različne oblike izletov, piknikov in pohodov s starši. Ta oblika se v praksi 

pojavlja kot noviteta, saj je v večji meri prisotna zadnja leta. Ponovno se pokaže 

pomembna ugotovitev, da učitelji ocenjujejo kot dobre oblike sodelovanja tiste, ki 

omogočajo neposreden stik s starši, komunikacijo »v živo«, ki lažje steče v alternativnih, 

sproščenih oblikah sodelovanja.  

Primerjava glede na delovno dobo učiteljic pokaže, da se mlajše učiteljice s krajšo 

delovno dobo, v največji meri poslužujejo formalnih oblik sodelovanja, tako individualnih 

kot skupinskih. Vzroke lahko iščemo v njihovi neizkušenosti, potrebi po bolj predpisanih 

oblikah sodelovanja ter manjši suverenosti pri načrtovanju in izvedbi alternativnih oblik 

sodelovanja. Z delovnimi leti in izkušnjami pa narašča organizacija raznolikih neformalnih 

oblik sodelovanja, ki so jih v največji meri navajale učiteljice z najdaljšo delovno dobo.  

Po podrobnejši analizi tabele ugotovimo, da so učiteljice ne glede na delovno dobo 

enakovredno navajale kot dobre oblike sodelovanja govorilne ure, roditeljske sestanke, 

različne oblike sprotnih informacij o otroku in izlete, piknike, pohode. Pri navajanju drugih 

oblik sodelovanja pa se glede na delovno dobo med seboj precej razlikujejo.  

 

Kot dobre oblike sodelovanja učiteljice: 

 I. podskupine navajajo tudi preostale formalne oblike sodelovanja, kot so pisna 

medsebojna obveščanja in obvestila na oglasni deski.  

 II. podskupine v največji meri navajajo odprte učne ure, ki sodijo k neformalnim 

oblikam, v čemer se razlikujejo od preostalih podskupin.  
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 III. podskupine so najbolj pestre v organizaciji dobrih oblik sodelovanja. Pri njih 

je največja pojavnost predvsem neformalnih oblik sodelovanja, pri čemer za razliko 

od preostalih podskupin navajajo tudi komplementarne oblike sodelovanja, obiske 

na domu, sodelovanje s starši pri šolskih prireditvah, delavnicah, delovnih in 

zbiralnih akcijah. 

 

Tabela 5: Sumarna tabela podskupin in oblik sodelovanja 

Podskupina I. II. III. 

Učiteljica A B C ∑ D E F ∑ G H I ∑ 

Št. formalnih oblik 5 4 5 14 3 4 3 10 4 4 2 10 

Št. neformalnih oblik 4 1 5 10 7 5 7 19 8 9 4 21 

Skupno število oblik (∑) 9 5 10 24 10 9 10 29 12 13 6 31 

 

V tabeli (Tabela 5) lahko vidimo, da z delovno dobo narašča pojavnost neformalnih oblik 

sodelovanja in da je največja pojavnost formalnih oblik pri učiteljicah z najmanj delovnih 

izkušenj.  

Razlog za to lahko najdemo v dejstvu, da se z delovnimi leti in izkušnjami, učitelj bolj 

dokončno izoblikuje kot osebnost in kot strokovnjak, pri čemer preizkusi različne oblike 

sodelovanja s starši, jih oceni glede na kakovost izvedbe in glede na lastno presojo, 

hotenje, interes uporablja pri nadaljnjem delu. Učiteljice z dolgoletnimi izkušnjami, 

nekatere oblike sodelovanja opredelijo za boljše in kakovostnejše kot druge in so zato v 

izboru bolj suverene. Ker se določenih oblik sodelovanja s starši poslužujejo predvsem v 

skladu z lastnimi izkušnjami, ki pa od učiteljice do učiteljice variirajo, se razlikuje tudi 

njihov izbor oblik sodelovanja s starši.  

Prvo hipotezo, da učiteljice z daljšo delovno dobo organizirajo več individualnih in 

skupinskih oblik sodelovanja s starši z raznoliko vsebino ter se bolj poslužujejo 

neformalnih oblik sodelovanja kot formalnih, lahko potrdimo. Pri tem moramo poudariti, 

da ni zgolj delovna doba tisti dejavnik, ki pogojuje kvantiteto sodelovanja, kajti v primerih 

učiteljic B in I se odraža tudi vidik njune osebne angažiranosti. Odsotnost le-te vpliva na 
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njuno delovanje v smeri manjšega sodelovanja s starši. Glede na to, da je učiteljica I v 

zadnji podskupini, rezultate hipoteze to še bolj okrepi. V primeru, da bi ta učiteljica bila 

bolj angažirana, bi prevlada III. podskupine (najdaljša delovna doba), bila glede na I. in II. 

podskupino še večja. 

5.1.2 S katerimi oblikami sodelovanja imajo starši najboljše izkušnje in zakaj? 

Poleg vidika učiteljic nas zanimajo tudi izkušnje staršev z različnimi oblikami sodelovanja. 

Zanimalo nas je, katerih oblik sodelovanja so se v tem šolskem letu največkrat udeležili in 

katere od teh ocenjujejo kot dobre oblike sodelovanja. Učiteljice povabijo starše k 

sodelovanju z različnimi nameni, odvisno od vsebine, števila udeležencev, itd. 

Predvidevamo, da starši posamezne oblike sodelovanja obiskujejo raje zaradi različnih 

razlogov. Rezultati so prikazani na spodnjem grafu (Slika 3). V raziskavo je bilo zajetih 45 

staršev. 

 

Slika 3: Graf prikaza deleža udeležbe staršev pri posameznih oblikah sodelovanja 

Kot nam prikazujejo zbrani podatki, je s strani staršev najbolj obiskana oblika sodelovanja 

govorilna ura. Vsaj eno govorilno uro v tem šolskem letu so obiskali prav vsi anketirani 

starši. V razlogih, zaradi katerih navajajo govorilno uro kot dobro obliko sodelovanja, so 

pojasnili, da skupaj z učiteljico »spremljajo otrokove dosežke na različnih področjih«, »si 

izmenjajo pomembne informacije v zvezi z otrokom«, »se pogovorijo o razvoju otroka, 

njegovem napredku in težavah«, »se seznanijo z vedenjem otroka v šoli in doma«, »si 
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izmenjajo mnenja o ciljih v individualiziranem programu«, »se dogovorijo o strategijah 

dela z otrokom doma in v šoli«, idr. Govorilna ura je ena izmed oblik formalnega 

sodelovanja, ki je staršem še vedno najbolj blizu in najpomembnejša, saj v individualnem 

kontaktu z učiteljico izmenjajo večino informacij o otroku, njegovih močnih in šibkih 

področjih, njegovem funkcioniranju doma in v šoli. Skupaj z učiteljem se posvetijo 

načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranega programa, usklajujejo svoja 

vzgojna delovanja. Starši dobijo pomoč in podporo s strani učiteljev v obliki svetovanja, 

sami pa posredujejo informacije in druge značilnosti o otroku kot jih vidijo oni. 

Večina staršev se udeleži roditeljskih sestankov, ki so izvedeni po letnem delovnem 

načrtu šole - najmanj trije letno. To obliko formalnega skupinskega sodelovanja ocenjujejo 

kot dobro, ker ima informativni značaj. Starši »prisluhnemo predstavitvi značilnosti 

skupine, odnosov med otroki«, »se seznanimo z različnimi vzgojnimi vsebinami«, »se 

seznanimo z letnim delovnim načrtom, vzgojnim načrtom, načrtovanimi dnevi dejavnosti, 

urnikom, šolskim redom«, »se spoznavamo med seboj, izmenjamo mnenja v skupini«, »vsi 

skupaj sprejmemo dogovore o obveznostih in pravilih«, »pridobimo aktualne informacije 

tekom šolskega leta«, itd. V praksi je opaziti, da starši sicer obiskujejo roditeljske sestanke 

ravno zaradi namena pridobitve informacij, ki se tičejo vseh staršev in njihovih otrok, 

vendar so tam predvsem v vlogi pasivnih poslušalcev. Pogosto v skupini neradi izražajo 

svoje poglede, mnenja in predloge, zato učitelji z njihove strani pri tej obliki sodelovanja 

dobimo najmanjši odziv.   

V enaki meri kot na roditeljskih sestankih, si starši in učiteljice izmenjujejo informacije 

preko telefonskih pogovorov. Starši povedo, da »si enostavno in hitro izmenjajo tekoče 

informacije o otroku«, »posredujejo vsakodnevne informacije o otroku, ki so nenadne in se 

na takšen način najlažje sporočijo«, »si sporočijo hitra obvestila o obolenjih, izostankih, 

poškodbah, nenavadnem vedenju otroka«. Kljub temu, da ta oblika po navajanju staršev 

med neformalnimi prednjači in jo ocenjujejo kot dobro zaradi možnosti hitrega prenosa 

informacij, v praksi ne sme prevladati nad ostalimi oblikami sodelovanja, saj ne zagotavlja 

najustreznejših pogojev za kakovosten razgovor s starši. Pogosto so sporočila povedana 

površno, pri čemer izpustimo pomemben del informacij. Ker ni osebnega stika, ne 

zaznavamo resničnih reakcij staršev, ni varnosti podatkov, saj jih lahko sliši kdorkoli, ki 

vstopa v prostor s telefonom (ki je navadno v zbornici), itd. Za poglobljen pogovor s starši 

o otroku, ki so intimnejše in bolj občutljive narave, moramo vsekakor izbrati drugo, bolj 

individualno in osebno obliko razgovora. 
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Na četrtem mestu po udeležbi so ene od precej zastopanih neformalnih oblik sodelovanja, 

to so razne prireditve, izleti in pikniki. Starši jih najraje obiščejo, ker »se z novo 

naučenimi znanji in spretnostmi predstavijo otroci«, »dobijo vpogled v družabno življenje 

šole«, »so to sproščene oblike druženja z otroki, učitelji in drugimi starši«, »spoznajo 

otroka in učiteljico tudi v drugačnih, bolj posebnih situacijah«, itd. Starši vse pogosteje pri 

teh oblikah ne nastopajo samo v vlogi opazovalca, ampak tudi sodelujejo s predlogi, 

pomagajo pri prireditvah z zbiranjem materialov, s pripravo kostumov, nastopajo skupaj z 

otrokom, predlagajo različne izletniške točke, pomagajo pri izvedbi piknika, sodelujejo v 

športnih in družabnih igrah, ustvarjalnih delavnicah... Ker imajo možnost aktivnega 

sodelovanja, se nanje odzivajo pogosteje in z večjim zanimanjem, izražajo dodatne želje po 

tovrstnih oblikah in jih ocenjujejo kot zelo pozitivne oblike sodelovanj. Med sodelovalnim 

trikotnikom starši – otrok – učitelji se gradijo bolj sproščeni odnosi, ki omogočajo 

kakovostnejšo komunikacijo tudi pri drugih oblikah sodelovanja.        

Pisna medsebojna obveščanja starši ocenjujejo kot dobra, saj »se z učiteljico ne srečajo 

vsakodnevno in omogočajo informiranje o tekočih zadevah«, »dobijo uradna obvestila in 

vabila na dom še isti dan«, »so obveščeni o aktualnih dnevnih, tedenskih dogodkih v 

razredu in na šoli«, »izmenjajo informacije o otrokovem počutju in vedenju doma in v 

šoli«. Podobno kot telefonski pogovori, omogočajo najhitrejšo izmenjavo informacij in 

ravno tako ne smejo nadomestiti pogovorov s starši v realni situaciji.  

O ostalih formalnih in neformalnih oblikah sodelovanja, se starši niso jasno opredelili in 

odgovorov ne moremo kvalitativno predstaviti. Nekatere oblike sodelovanja so le navedli 

kot dobre, niso pa pojasnili razlogov za takšno oceno, zato podrobnejše analize ne bomo 

izvedli. V nadaljevanju smo obe anketirani skupini povprašali o negativnih oblikah 

sodelovanja, ki pa jih kljub anonimnosti niso posredovali. Čeprav smo zaznali tudi 

odgovore, ki nakazujejo manj kakovostno komunikacijo med učiteljico in starši, le-ti niso 

bili jasno izraženi.          

5.2 Ali se pričakovanja staršev in učiteljev glede dobre komunikacije ujemajo? 

S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli spoznati, kakšne komunikacije s strani učiteljic 

si želijo starši. Na kaj naj bi bile pozorne učiteljice pri pogovoru z njimi, katere osebnostne 

lastnosti, spretnosti, sposobnosti in znanja učiteljic za dobro komunikacijo naj bi po 



Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole                                                                     Stran 53 

 

mnenju staršev in učiteljic le - te imele. Postavili smo hipotezo, da se starši in učiteljice v 

veliki meri strinjajo, da so za dobro komunikacijo med njimi, potrebne naslednje 

osebnostne lastnosti učiteljice: odprtost, pozitivna naravnanost, pripravljenost za 

poslušanje in sprejemanje mnenj, pobud ter kritik. Mnenja učiteljic in staršev smo zbrali v 

tabeli (Tabela 6), kjer so posamično našteti odgovori, njihovo pogostost in pomembnost pa 

navajamo v naslednjih točkah. Grafa (Slika 4 in Slika 5) pa prikažeta rangirane rezultate. 

Tabela 6: Osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti in znanja učiteljic, ki so pomembna 

za dobro komunikacijo in sodelovanje s starši – po mnenju učiteljic in staršev 

Mnenje učiteljic Mnenje staršev 

kompetentnost (4); empatičnost (3); 

strokovnost (7); samozaupanje (6); 

poštenost (3); odprtost (8); odkritost oz. 

iskrenost (7); odločnost (5); fleksibilnost 

(4);  samozavest (5) ; sposobnost 

aktivnega in pozornega poslušanja (9); 

zaznavanje in sprejemanje neverbalne 

komunikacije (1); očesni stik in nasmeh (1); 

je pozitivna in topla oseba (4); korektnost 

(2); komunikativnost (6); sposobnost 

sprotnega reševanja problemov (3).    

 

 

(*) = število odgovorov; N učiteljic = 9,  

N staršev = 45     

delovne izkušnje (11); sposobnost 

svetovanja (4); dostopnost (28); prijaznost 

(35); sproščenost (32); zna pozorno 

opazovati otroka (4); zna prisluhniti oz. 

poslušati (29); komunikativnost (7); 

strokoven in profesionalen odnos (20); 

potrpežljivost oz. strpnost (6); srčnost (1); 

poštenost (3); dobrovoljnost (2); 

simpatičnost (3); preprostost (1); odprtost 

(42); iskrenost oz. odkritost (40); 

sprejemanje različnosti (2); ima znanja o 

značilnostih otrok s posebnimi potrebami in 

staršev teh otrok (15); tenkočustnost (1); 

razumevajoč pristop (8); pripravljenost za 

sodelovanje (2); pripravljenost za reševanje 

težav (4); pripravljenost za sprejemanje 

predlogov (24); uspešnost (1); individualen 

pristop (2).   
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Slika 4: Graf prikaza deleža mnenj učiteljic glede osebnostnih lastnosti pomembnih za 

dobro komunikacijo 

 

Slika 5: Graf prikaza deleža mnenj staršev glede osebnostnih lastnosti pomembnih za 

dobro komunikacijo 
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Po analizi vseh odgovorov ugotavljamo, da je obema anketiranima skupinama 

najpomembnejša lastnost učiteljice odprtost. Odprtost za sprejemanje misli, čustev, reakcij 

izhaja iz medsebojnega zaupanja. Kakovosten odnos med starši in učitelji pa temelji na 

zaupanju. S tem povezana je tudi odkritost oziroma iskrenost v mislih in dejanjih. Starši si 

želijo, da jim je učiteljica naklonjena, ob medsebojnih stikih pa prijazna, sproščena in 

pozitivno naravnana, kar je pomembno predvsem za začetno vzpostavitev kontakta. 

Učiteljice so z nekoliko nejasno besedo opredelile podobno lastnost –  komunikativnost, ki 

je razumljena kot sposobnost pristnega, odprtega, prijaznega in razumljivega 

komuniciranja.           

Prav tako se oboji strinjajo, da naj bo učiteljica v komunikaciji, dostopna in sprejemajoča 

za njihove ideje, pobude, želje, potrebe. To lastnost izkazuje s sposobnostjo poslušanja. 

Pri tem je pomembno, da ne sega v besedo, je pozorna na verbalno in neverbalno 

komunikacijo staršev, dovoljuje da izrazijo lastne misli in stališča, jim prisluhne in 

izpovedano razume.           

Po Intiharjevi (2002) je za kakovosten odnos značilno: 

- da sta partnerja v odnosu odkrita, neposredna, poštena, 

- da sta partnerja prepričana, da drug drugega cenita, 

- da se oba zavedata soodgovornosti, vzajemnosti in soodvisnosti, 

- da lahko rasteta in razvijata vsak svojo ustvarjalnost in individualnost, 

- da lahko skupaj (in ne en na račun drugega) uresničita svoje cilje.     

   

Ključna za kakovosten odnos je dobra komunikacija, katere učinkovitost je odvisna od 

številnih dejavnikov. Temeljne komunikacijske spretnosti so: 

- sporočanje (usklajenost verbalnega in neverbalnega sporočanja, »jaz« sporočila), 

- poslušanje (prepoznavati in prisluhniti potrebam staršev), 

- pošiljanje povratnih informacij (podajanje razumevajočih in reflektivnih odgovorov).   

 

Drugo hipotezo, da se mnenja staršev in učiteljic glede komunikacije med njimi 

približujejo, lahko na podlagi kvalitativne ocene, z analizo izjav staršev in učiteljic, v 

celoti potrdimo. Oboji si želijo odprte, iskrene in pozitivno naravnane komunikacije ter 

poudarjajo, da je v takšni komunikaciji pomembno predvsem medsebojno poslušanje in 

sprejemanje. 
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5.2.1 Na kaj naj bo učiteljica še posebej pozorna v komunikaciji s starši? 

Večina staršev je izrazila potrebo po redni, sprotni obveščenosti o dogajanju z otrokom v 

šoli s strani učiteljice. Ta podatek zavezuje učiteljice, da ves čas spremljajo vsakega 

otroka, opazujejo njegovo vedenje v različnih situacijah, ter staršem predstavijo morebitne 

nastale probleme in druga opažanja o otroku. Zato je vsakodnevna sprotna izmenjava 

informacij o otrokovem delovanju doma in v šoli med učiteljem in starši, izjemnega 

pomena. Starši poudarjajo, da je pomembno, da jim učiteljica podaja točne informacije ter 

jih pravočasno obvešča o težavah otroka v šoli.  

Staršem je pomemben tudi način prenosa informacij. Ta naj bo korekten, individualen in 

iskren. Učiteljice same odgovarjajo, da so pri komuniciranju s starši pozorne na njihovo 

pravico do zasebnosti. Z informacijami o njihovem otroku ravnajo odgovorno, jih 

predstavijo na spoštljiv način, s pravo mero tenkočutnosti in empatijo. Zavedajo se, da je 

vzpostavitev pristnega odnosa s starši temeljna, saj so le – ti lahko v veliko pomoč pri delu 

z otrokom. Druga stvar na katero naj bi bili učitelji posebej pozorni pri komunikaciji s 

starši je po mnenju obojih, odzivanje na želje in potrebe staršev. Starši včasih težko 

izrazijo predloge, saj se v pogovoru z učitelji počutijo manjvredne, ker ne nastopajo 

strokovno ali niso dovolj informirani o določenih zadevah. Dobro je, da učitelj v pogovoru 

uvidi tudi tovrstne zadržke in jih poskuša odpraviti na način, da sam govori v razumljivem, 

jasnem in enopomenskem jeziku, staršem pa omogoča spontano izražanje, »prisluhne« tudi 

njihovi neverbalni komunikaciji in »bere med vrsticami«. Kot smo s pomočjo študija 

literature ugotovili, novejše usmeritve poudarjajo, da sta učitelj in starš sooblikovalca 

življenja v šoli in hkrati soodgovorna za razvoj otroka. Ugotavljamo, da se tako starši kot 

učitelji zavedajo pomembnosti medsebojnega dialoga in sodelovanja v obliki 

enakovrednega partnerstva.    

5.2.2 Katere so tiste osebnostne lastnosti učiteljice, ki jih ocenjujejo učiteljice kot 

najpomembnejše za dobro komunikacijo s starši? 

Vse učiteljice so na vprašanje, katerim osebnostnim lastnostim in spretnostim pripisujejo 

največji pomen za dobro komunikacijo, zapisale vsaj eno od naslednjih spretnosti dobrega 

komuniciranja: odprtost, odkritost, sposobnost poslušanja in strokovnost oziroma 

kompetentnost. Učiteljice so navedle vse prvine procesne ravni dialoga, pri čemer so 

glavne naloge pedagoga, da podaja strokovno vsebino v jasnem in razumljivem jeziku, 
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omogoča dvosmerno komunikacijo ter hkrati skrbi za vzdušje in razpoloženje med 

pogovorom. 

V nadaljevanju so zapisovale tudi odgovore: komunikativnost, odločnost, samozaupanje in 

samozavest. Menimo, da so želele poudariti, da se poleg izobrazbe in znanj, v odnosih 

odraža tudi osebnost učitelja kot individuuma in njegova vera vase. Dejstvo, da smo si v 

komunikacijskih spretnostih in značajskih lastnostih različni potrjuje, da različne 

kombinacije osebnostnih lastnosti ustvarijo različno kvaliteto odnosov in vsaka interakcija 

zahteva drugačno kombinacijo osebnostnih lastnosti in znanj. Menimo, da je v želji po 

dobrem razumevanju s starši potrebno, da učitelj najprej razvije pozitivno samozavedanje, 

se staršem odkrije tudi kot oseba, ne le kot strokovni delavec ter jim lastna čustva prikaže 

na ustrezen način.        

5.2.3 Katere so tiste osebnostne lastnosti učiteljice, ki jih ocenjujejo starši kot 

najpomembnejše za dobro komunikacijo s starši? 

S strani staršev so bile kot najpomembnejše osebnostne lastnosti učiteljice pri komunikaciji 

najpogosteje navedene (število pojavljanj je več kot trideset), odprtost, prijaznost in 

sproščenost ter iskrenost. Skoraj vsak vprašalnik je vseboval vsaj eno od teh lastnosti.  

Kot druge najpogostejše odgovore o osebnostnih lastnostih učiteljice so starši navajali 

dostopnost, sposobnost poslušanja in pripravljenost za sprejemanje predlogov (število 

pojavljanj je več kot dvajset in manj kot trideset).  

Staršem pomembne sposobnosti učiteljice so tudi strokovna usposobljenost, izkušnje z 

delom z otroki, kompetentnost in profesionalnost, ter znanja o otrocih s posebnimi 

potrebami in njihovih starših (število pojavljanj je več kot deset in manj kot dvajset). 

Slednji našteti odgovori sicer ne predstavljajo komunikacijskih spretnosti, so pa strokovna 

znanja posredno povezana z načinom komunikacije. Učiteljica v pogovoru s starši o otroku 

nastopa kot strokovnjak na svojem področju, zato je pomembno da informacije s svojega 

področja posreduje na profesionalen, korekten in strokoven način.      

V približno enako pogostem pojavljanju so naslednje osebnostne lastnosti (število 

pojavljanj je več kot pet in manj kot deset): potrpežljivost oziroma strpnost, razumevanje 

in komunikativnost učiteljice.  

Najmanj pojavljanj pa je bilo za naslednje lastnosti (število pojavljanj od ena do štiri): 

sposobnost opazovanja, delovna izkušenost, sposobnost svetovanja, sposobnost 
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sprejemanja različnosti, preprostost, simpatičnost, srčnost in tenkočutnost ter druge 

navedene lastnosti v tabeli (Tabela 6). 

5.3 Ali starši in učitelji podobno ocenjujejo vpliv staršev na oblikovanje življenja v 

šoli? 

V tem sklopu raziskovalnih vprašanj nas zanima, povezanost različnih dejavnikov z 

možnostjo vpliva staršev na oblikovanje življenja v šoli. Ugotavljali smo, kako se učiteljice 

odzivajo na pobude, predloge, pripombe staršev, ter kako odzivi učiteljic vplivajo na 

njihovo izražanje predlogov, idej, pripomb in vključevanje v proces sodelovanja. Prav tako 

nas je zanimalo, kako starši ocenjujejo svoj vpliv na sooblikovanje življenja v šoli, ter v 

kakšni povezavi je njihova ocena vpliva s številom ponujenih oblik sodelovanja.  

Postavili smo hipotezi 3 in 4, ki ju bomo v naslednjih točkah ovrednotili. 

5.3.1 Kako se učiteljica odziva na pobude, predloge, pripombe staršev, ter kakšna je 

pogostost izražanja le - teh s strani staršev?   

S hipotezo: »Starši, ki bodo imeli pozitivno izkušnjo z odzivanjem učiteljev na njihovo 

izražanje predlogov, idej, želj, se bodo pogosteje vključevali v proces sodelovanja in 

njihova ocena vpliva bo višja.«, predvidevamo, da učitelji s pozitivnim odzivanjem 

dodatno spodbudijo starše k izražanju predlogov oziroma nasprotno, jih z negativnim 

odzivanjem odvrnejo od tega.  

Pogostost obračanj staršev na učiteljice s pripombami, idejami, pobudami so ocenjevali z 

ocenjevalnimi stopnjami: NIKOLI, REDKO – kar pomeni do 1 x na mesec, VČASIH – 

pomeni do 1 x na teden, POGOSTO – pomeni večkrat na teden. Kako se posamezna 

učiteljica odziva, pa so ocenjevali opisno. Odgovore bomo predstavili tabelarično v tabeli 

(Tabela 7). 
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Tabela 7: Pojasnila respondentov na izražanje pobud, predlogov, pripomb s strani staršev 

in pogostost izražanja le-teh s strani staršev. 

Respondent Pojasnilo izbrane ocene Pogostost 

Učiteljica A Prisluhnem željam, nekatere upoštevam, druge ne – po 

dogovoru in v skladu z zmožnostmi, ki se ponujajo. 
Včasih 

Starši  Učiteljica vedno prisluhne pobudi, predlogu ali pripombi in 

jih po svojih zmožnostih realizira. Moje pobude upošteva 

kolikor je le mogoče. Se pogovorimo, jih upošteva. Pozitivno 

in takoj odreagira. Dobro, spodbudno. 

2x včasih 

3x redko 

Učiteljica B Odvisno od želja in predlogov. Včasih 

Starši Ne dajem pobud, saj ni posebnega odziva. Sprejema kolikor 

lahko. Premisli in pove svoje mnenje, včasih je pozitivno, 

včasih negativno. Prisluhne pobudam, vendar deluje po 

svojem urniku in načrtu.      

4x redko 

1x nikoli 

Učiteljica C Poslušam njihove pobude, premislim o njih, jih sprejmem in 

uporabim, če so konstruktivne, če ne pa staršem povem, da 

niso ustrezne.  

Včasih 

Starši Pozitivno in korektno. Prisluhne in izpolni želje. Je 

zainteresirana za nove predloge in zamisli. Ne dajem 

posebnih pobud, ker ni potrebe po tem. Sprejme in upošteva v 

skladu s svojim načrtom in zmožnostmi oddelka.  

3x včasih 

2x redko 

Učiteljica D Prisluhnem temi pogovora in se odzovem v skladu z načrtom 

in delovanjem šole.  
Redko 

Starši Se odzove pozitivno. Jih takoj sprejme. Prisluhne in se 

odzove zelo hitro in učinkovito. Glede predlogov, ki jih 

predelava na govorilnih urah se odziva recimo po 

pričakovanjih. Nimam pripomb. 

1x pogosto 

2x včasih 

2x redko 

Učiteljica E Si vzamem dovolj časa, da prisluhnem željam in predlogom 

staršev. Skupaj ugotavljamo, katere lahko udejanimo. Jih 

spodbudim, da sodelujejo pri realizaciji. V primeru, da eni ali 

drugi izrazijo(mo) svoje pomisleke, poiščemo skupne rešitve, 

ki pa so v skladu z avtonomijo učitelja.  

Pogosto  



Stran 60                                                                     Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole                                                                      

Respondent Pojasnilo izbrane ocene Pogostost  

Starši Sprejme jih kot dobrodošle, če je obojestransko strinjanje jih 

tudi upošteva, v nasprotnem primeru pa pojasni svoje razloge, 

ki so vedno tehtni. Zelo dobro. Sodelovanje je obojestransko 

in v dobro otroka, kar se pozna tudi v napredovanju otroka. 

Obojestranska komunikacija je zelo dobra, odziv pa temu 

primeren. Spodbudno, saj v program vključi naše ideje, 

skupaj jih analiziramo na roditeljskih sestankih in 

uresničujemo v razredu. 

2x pogosto 

2x včasih 

1x redko 

Učiteljica F Poslušam, povem svoje mnenje, dobre predloge sprejmem, 

jih uresničim v sodelovanju s starši. 
Včasih 

Starši Vedno prisluhne. Se pogovorimo sproti v obojestransko 

zadovoljstvo. Prisluhne, razloži, je komunikativna. Zelo 

pozitivno. Razume pobude in poišče rešitve, včasih prosi za 

pomoč pri izvedbi.   

3x včasih 

2x redko 

Učiteljica G Poskušam jim ustreči, se dogovoriti, sklepati kompromise. 

Nikoli jih ne zavrnem. 
Včasih 

Starši Ni bilo nikoli nobenega problema, vedno je prisluhnila. 

Dobro, takšnega sodelovanja si želim še naprej. Zelo dobro se 

odziva na vse dogovore. Po pričakovanjih, zelo pozitivno.  

2x včasih 

3x redko 

Učiteljica H Prisluhnem vsem pobudam, vendar jih sprejemam selektivno 

– odvisno od vrste pobud, namena, cilja, sredstev za 

uresničitev, itd. Starši morajo spoštovati meje soodločanja. 

Včasih 

Starši Pripomb nimam, na ostale predloge se odziva korektno. 

Včasih upošteva, včasih ne. Ne dajem predlogov, sicer bi bil 

odziv verjetno takoj. Prisluhne mojim pobudam, se trudi, da 

jih izpelje, če je v njeni moči. Se pogovorimo, analiziramo, 

najdemo skupno rešitev.  

3x včasih 

1x redko 

1x nikoli  

Učiteljica I Nekatere predloge upoštevam, druge ne. Redko 

Starši Dokaj pozitivno. Premalo upoštevanja mnenj, zato jih ne 

izražam. Ni posebnega zanimanja. Včasih prisluhne. Lahko bi 

večkrat upoštevala ideje staršev. 

3x redko 

2x nikoli 
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V prvi podskupini, so starši izrazili zadovoljstvo z odzivanjem učiteljic A in C v smislu, 

da prisluhneta njihovim pobudam, jih skušata uresničiti, sta zainteresirani za tovrstno 

sodelovanje. Medtem ko večina staršev odzivanje učiteljice B ocenjuje bolj neugodno. S 

strani učiteljice ni posebnega odziva ali pa se odziva bolj v smeri lastnih mnenj, včasih 

upošteva, drugič ne; odvisno od lastnega videnja situacije.    

Ugotavljamo, da se starši, ki navajajo večje zadovoljstvo z odzivom učiteljic A in C, 

pogosteje obračajo nanju z lastnimi pobudami kot starši pri učiteljici B, kjer je večina 

staršev odgovorila, da izražajo svoje pobude redko, do 1x mesečno. Eden od staršev (in 

edini v tej podskupini učiteljic) pa je navedel, da nikoli ne daje predlogov in o odzivu 

učiteljice B zapisal: »Ne dajem pobud, saj ni posebnega odziva.«   

Vse tri učiteljice navajajo, da prisluhnejo pobudam staršev, o njih premislijo in jih v okviru 

možnosti ter v skladu z načrti tudi skušajo uresničiti. Vse ocenjujejo, da dajejo starši 

pobude včasih, kar pomeni do 1x na teden. 

V drugi podskupini, starši odzive učiteljic D, E in F v splošnem ocenjujejo kot »zelo 

pozitivne, spodbudne, sprejemajoče za predloge«. Vse tri učiteljice naj bi po mnenju 

staršev prisluhnile njihovim pobudam, jih analizirale in večino pobud udejanjile. Pri 

učiteljicah E in F nekateri od staršev poudarjajo, da je prisotna obojestranska 

komunikacija, kar pomeni, da se v komunikaciji in sodelovanju čutijo kot enakovredni 

partnerji, ki lahko pripomorejo pri načrtovanju in izvedbi nekaterih šolskih vsebin. Ti starši 

se v povprečju na učiteljico s predlogi obračajo do 1x na teden (včasih). V tej podskupini 

pa se tudi največ staršev – trije, obračajo na učiteljice pogosto, kar pomeni večkrat na 

teden. To kaže na odprto komunikacijo med učitelji in starši, kjer je načelo obojih 

medsebojna izmenjava mnenj.  

Učiteljice same so zelo različno ocenile količino pobud s strani staršev: redko, pogosto in 

včasih. Učiteljici E in F, na kateri se starši najpogosteje obračajo s pobudami, sta tudi sami 

v odgovorih navedli, da k realizaciji povabita starše. Najbolj pozitivne odzive na pobude 

dobivajo starši od učiteljice E, kar se sklada s končno oceno možnosti vplivanja, saj starši 

pri tej učiteljici najvišje ocenjujejo svojo možnost vplivanja.   

V tretji podskupini, starši odzivanje učiteljic G in H, opisujejo kot »dobro, korektno, v 

skladu s pričakovanji…«. Pri učiteljici I pa navajajo nekaj težav v komunikaciji oziroma 

odzivanju s strani učiteljice, in sicer »da ne prisluhne pobudam, se ne zanima zanje« in 

izražajo potrebo po učiteljičinem večjem izkazovanju zanimanja za njihove želje, predloge. 
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Pri tej učiteljici je izstopajoč podatek, da kar dvakrat starši navajajo, da nikoli ne izražajo 

pobud, trikrat pa, da to počnejo redko, kar pomeni manj kot 1x mesečno. Podatek kaže, da 

je medsebojna komunikacija med to učiteljico in starši zgolj na ravni prenosa informacij, 

manj pa na ravni dialoga z izmenjavo mnenj.  

Ocene staršev glede lastnega izražanja pobud se ujemajo z ocenami učiteljic. Učiteljici G 

in H ugotavljata, da se starši nanju obračajo do 1x na teden, kar v povprečju največkrat 

navajajo tudi starši. Učiteljica I in pripadajoči starši pa ugotavljajo, da je njihovo 

medsebojno sodelovanje precej redko, t.j. do 1x na mesec.          

Z analizo vseh treh podskupin, smo ugotovili, da se kaže povezanost med pozitivnimi 

odzivi s strani učiteljic in številom pobud s strani staršev. Zato lahko potrdimo del 

hipoteze 3, da se starši, ki imajo pozitivno izkušnjo z odzivanjem učiteljice, tudi pogosteje 

vključujejo v sodelovanje oziroma se nanje pogosteje obračajo s pripombami, idejami, 

pobudami. V primeru učiteljic E in I pa se pokaže, da starši na negativen odziv s strani 

učiteljice reagirajo, tako da svoje pobude redkeje ali skoraj nikoli ne izražajo. Zaključili bi 

lahko, da učiteljev odziv na število pobud s strani staršev igra bistveno vlogo pri 

medsebojnem sodelovanju. Ne glede na to, ali starš čuti potrebo po izražanju lastnih 

pobud, mora učitelj upoštevati pomembno načelo sodelovanja s starši, tj. načelo dvosmerne 

komunikacije s starši, pri čemer staršem daje možnost, da se izrazi v skladu s svojimi 

prepričanji. Kljub temu pa starši v polju soodločanja ne smejo prestopiti meja svojih 

pristojnosti. Učiteljici E in H, katerih odzivnost na pobude starši ocenjujejo zelo pozitivno, 

jasno izpostavita pomembnost učiteljeve avtonomije. Učitelj še vedno nastopa v svoji 

profesionalni vlogi, kjer naj deluje strokovno korektno in v okviru načel vzgojno – 

izobraževalnega delovanja. Pomembno je, da se vsak učitelj zaveda svoje odgovornosti, 

notranje gotovosti v ravnanju ter visoke ravni strokovnega znanja, kar omogoča 

postavljanje mej pri odločanju in vplivu staršev na institucionalni potek vzgoje in 

izobraževanja. Čeprav se polji staršev in učiteljev prekrivata, je za skupno ugodno 

delovanje pomembno, da sta ti dve polji jasno definirani.  
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5.3.2 Kako starši ocenjujejo svoj vpliv na sooblikovanje življenja v šoli (upoštevanje 

predlogov, mnenj, možnost vključevanja v dejavnosti oddelka in šole, vpliv na 

organizacijo in vsebino…) in kako ta vpliv ocenjujejo učiteljice? 

Staršem in učiteljicam smo za odgovor na zgornje vprašanje ponudili ocenjevalno lestvico, 

v katero smo zajeli ocene od 1 – nimam vpliva, do 5 – imam velik vpliv. Ocene, ki so pod 

srednjo vrednostjo (3) prikazujejo majhen vpliv staršev, ocene nad srednjo vrednostjo pa 

zadovoljiv oziroma velik vpliv staršev na oblikovanje življenja v šoli. Zbrane povprečne 

ocene staršev in učiteljic prikazujemo v tabeli (Tabela 8). 

Tabela 8: Ocena vpliva na sooblikovanje življenja v šoli - starši in učiteljice  

                       Ocena vpliva 

Učiteljica 
Staršev Učiteljic 

A 3 3 

B 2,5 3 

C 3,4 3 

D 3,6 4 

E 4,2 4 

F 3,2 4 

G 3,8 3 

H 2,5 2 

I 2 2 
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Slika 6: Grafični prikaz odvisnosti med številom pojavljanj različnih oblik sodelovanja in 

ocenjevanjem vpliva staršev 

Na grafu (Slika 6) lahko vidimo povprečno oceno vpliva staršev pri posamezni učiteljici in 

oceno vpliva staršev, kot ga vidijo učiteljice. Skupna ocena staršev in skupna ocena 

učiteljic o vplivu staršev na oblikovanje življenja v šoli se ujemata, povprečna ocena obeh 

skupin je 3,1. Rezultat je malo nad zastavljeno srednjo mejo, kar pomeni, da oboji 

ocenjujejo vpliv staršev kot zadovoljiv. Obe skupini se o vplivu staršev močno strinjata, 

kar nakazuje, da je na izbrani šoli polje sodelovanja staršev s šolo jasno definirano, ob 

zavedanju pravic, dolžnosti in kompetenc obeh skupin.        

V raziskavi smo želeli prikazati tudi odvisnost ocenjevanja vpliva staršev na oblikovanje 

življenja v šoli in števila pojavljanj različnih oblik sodelovanja. Med rezultati na grafu 

izstopata le dva podatka. Pri učiteljici G je ocena precej višja od srednje, pri učiteljici H pa 

nižja od srednje, čeprav sta izvedli enako število sodelovanj s starši. Rezultati pri teh dveh 

učiteljicah nam lahko sicer pokažejo, da število izvedenih sodelovanj ne vpliva na oceno 

vpliva staršev, vendar nam rezultati pri ostalih učiteljicah kažejo nasprotno. Zaradi pojava 

enakega števila izvedenih sodelovanj s starši pri treh učiteljicah (A, G in H), bomo kot 

raziskovalno signifikanten in relevanten podatek šteli tistega, ki se najbolj približa srednji 

vrednosti, to je rezultat pri učiteljici A. Rezultati pri ostalih učiteljicah nam jasno trdijo, da 

2 

2,5 

3 

3,8 

2,5 

3,2 
3,4 

3,6 

4,2 

2 

3 3 3 

2 

4 

3 

4 4 

Učitelj. I: 5 
oblik 

Učitelj. B: 5 
oblik 

Učitelj. A: 9 
oblik 

Učitelj. G: 
9 oblik 

Učitelj. H: 
10 oblik 

Učitelj. F: 
10 oblik 

Učitelj. C: 
10 oblik 

Učitelj. D: 
11 oblik 

Učitelj. E: 
11 oblik 

Vpliv staršev v odvisnosti  od števila oblik 
sodelovanja 

Povprečna ocena vpliva - starši Ocena vpliva - učiteljice 



Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole                                                                     Stran 65 

 

s številom pojavljanj različnih oblik sodelovanja narašča ocena vpliva staršev. Hipotezo 4 

lahko potrdimo, saj je ocena vpliva staršev na oblikovanje življenja v šoli višja pri tistih 

učiteljicah, ki staršem omogočajo več formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. S tem 

se v celoti potrdi tudi preostali del hipoteze 3.  

V vprašalnik nismo zajeli vidika kakovosti izvedbe sodelovanj, zato ne moremo trditi, da 

je od tega odvisna ocena. Lahko pa predvidevamo, da nanjo vpliva tudi kvalitetna izvedba 

sodelovanj. Morda je pojav razlik med sodelovanji učiteljice G in H pojasnjen prav tu, a za 

to bi morali staršem zastaviti še dodatna vprašanja o sami kvaliteti oblik sodelovanja.     

Lahko pa z rezultati jasno dokažemo vpliv učiteljičinega odzivanja na ocenjevanje vpliva 

staršev na oblikovanje življenja v šoli. Učiteljici B in I se, po lastnem opisu in opisu 

staršev, manj sprejemajoče odzivata na njihove pobude in predloge. Starši so svoj vpliv 

ocenili z najnižjimi ocenami, povprečni oceni sta 2 in 2,5, kar je pod srednjo vrednostjo in 

označuje manj zadovoljiv vpliv staršev na sodelovanje s šolo.   
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6 SKLEP 

Samoevalvacijska raziskava, izvedena na izbrani šoli, nam daje vpogled v organiziranje 

različnih oblik sodelovanja, možnosti vplivanja na življenje šole in kakovosti komunikacije 

med učitelji in starši otrok, vpisanih v posebni program v šolskem letu 2011/2012. V 

procesu sta sodelovali dve skupini, ki sta ocenili stanje s svojega vidika. Tako so v končni 

oceni upoštevani rezultati in pogledi učiteljic in staršev, kar omogoča večjo relevantnost. 

Rezultati raziskave kažejo, da učiteljice načrtujejo in izvajajo zelo raznolike oblike 

sodelovanja in uporabljajo tako formalne kot neformalne oblike sodelovanja. Vendar kot 

najboljše oblike sodelovanja večina učiteljic izpostavi tiste, ki omogočajo neposreden 

pogovor, to so: govorilne ure, različne oblike sprotnih informacij o otroku, roditeljski 

sestanki, odprte učne ure, izleti, pikniki in pohodi s starši. Ugotavljamo, da je ključni 

dejavnik razlik v številu in raznolikosti izvedbe individualnih/skupinskih in 

formalnih/neformalnih oblik sodelovanja, delovna doba učiteljice. Učiteljice III. 

podskupine, stare 45 let in več ter z delovno dobo večjo od 20 let, so staršem ponudile več 

in tudi vsebinsko najbolj pestre oblike sodelovanja, kot tiste z nižjo delovno dobo. Prav 

tako je z daljšo delovno dobo naraščala izvedba neformalnih oblik sodelovanja. 

Takšen rezultat pojasnjujemo z dejstvom, da učitelj kot strokovnjak in oseba tekom 

svojega delovanja pridobiva vse več znanj in izkušenj povezanih s sodelovanjem s starši 

(organizacijskih, komunikacijskih, interpersonalnih, timskih) ter tako bolj suvereno 

načrtuje in izvaja raznolike oblike sodelovanja.  

Študije primerov posameznih učiteljic kažejo, da na kakovostno sodelovanje s starši 

vplivata tudi osebna angažiranost, osebnostne lastnosti in razvitost komunikacijskih 

spretnosti učiteljice. Učiteljice in starši se strinjajo, da je najpomembnejša lastnost 

učiteljice, njena odprtost za mnenje, predloge, želje, reakcije staršev, za to potrebna 

komunikacijska spretnost pa je spretnost poslušanja. To pomeni, da tako starši kot 

učiteljice izražajo željo po medsebojnem dialogu ter se zavedajo svoje soodgovornosti in 

soodvisnosti, da lahko skupaj dosegajo zastavljene cilje, ki bodo v korist otroka. Kot 

pomembne osebnostne lastnosti učiteljice oboji naštevajo iskrenost, dostopnost, 

komunikativnost in pozitivno naravnanost. Te predstavljajo čustveno komponento 

komunikacije v smislu sprejemajočega odzivanja s strani učiteljice. Starši od učiteljic 

pričakujejo, da jim sproti podajajo informacije o otroku, o njegovem počutju v šoli, 

razvoju, vedenju, močnih in šibkih področjih, napredku. Pri tem morajo biti pozorne, da so 
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informacije točne in pravočasne, da se o otrokovih težavah znajo pogovoriti na subtilen 

način. 

Raziskava je pokazala, da se vsi anketirani starši najpogosteje odzivajo na individualne 

pogovore v obliki govorilnih ur, kjer dobe informacije o svojem otroku in napotke za 

vzgojno delo v domačem okolju. Zaznati je bilo, da imajo s tovrstnim sodelovanjem 

najboljše izkušnje, saj v individualni situaciji lažje posredujejo podatke o otroku, kot jih 

vidijo sami, izrazijo svoja mnenja in predloge za delo z otrokom, spregovorijo o otrokovih 

težavah doma in v šoli. Pripisujejo jim velik pomen, kar odraža potrebo po uvajanju čim 

več individualiziranih oblik sodelovanja. Zanimiv podatek je, da med neformalnimi 

oblikami sodelovanja po številu odgovorov izstopajo tudi drugi načini informiranja o 

otroku, npr. telefonski razgovori, elektronska pošta, beležke. Čeprav to obliko sodelovanja 

s šolo starši ocenjujejo kot dobro, se je učitelji raje poslužujmo v manjši meri oziroma le za 

najnujnejše informacije obveščanja o otroku, saj je neposreden pogovor nenadomestljiv.          

V raziskovalnem delu nas je zanimalo tudi, kako starši in učiteljice ocenjujejo vpliv staršev 

na oblikovanje življenja v šoli. Pokazalo se je, da se starši s svojimi predlogi in pobudami 

pogosteje obračajo na učiteljico, če se le – ta nanje sprejemajoče odzove, saj tako dobijo 

povratno informacijo, da je njihovo sodelovanje in aktivna udeležba v procesu vzgoje in 

izobraževanja njihovih otrok, zaželena, dobrodošla in učiteljem v pomoč. Prav tako smo 

ugotovili, da svoj vpliv na oblikovanje življenja ocenjujejo kot zadovoljiv, ko učiteljice 

vnašajo več neformalnih oblik sodelovanja. Ocene vplivanja so se gibale na celotni 

skali, najnižja povprečna ocena pri posamezni učiteljici je bila 2 in najvišja 4,2. Povprečni 

oceni obeh anketiranih skupin, o vplivu staršev na sooblikovanje življenja v šoli, se 

ujemata. Povprečna ocena je 3,1, kar predstavlja zadovoljiv vpliv staršev na 

oblikovanje življenja v šoli. Da se je pri obeh skupinah pojavil enak rezultat, je zanimiv 

pokazatelj uravnoteženosti mnenja in realnih praks o sodelovanju staršev pri šolskih 

aktivnostih.  

V primerih dveh učiteljic se je pokazalo, da sta sicer izvedli najnujnejše predpisane oblike 

sodelovanja, nista pa namenili svoje pozornosti tudi drugim dodatnim aktivnostim za 

starše. Čeprav slednji niso konkretno in direktno zapisali negativnih oblik sodelovanja, so 

posredno izrazili željo po tesnejšem medsebojnem sodelovanju, upoštevanju predlogov, 

možnostih vplivanja, grajenja partnerskega odnosa tudi v bolj sproščenih, neformalnih 

oblikah sodelovanja. Prikaz teh primerov nas vodi v razmislek o strokovni kompetentnosti 



Stran 68                                                                     Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole                                                                      

učiteljic. Ali je odraz neznanja o delu s starši ali je odraz osebne neangažiranosti ali drugih 

osebnostnih lastnosti odločilnih za uspešno komunikacijo. Sicer pa namen diplomskega 

dela ni iskanje »grešnih kozlov«, ampak je nastalo v želji, da bi strokovni delavci s 

pomočjo anketnega vprašalnika in prikaza rezultatov, razmišljali o svojem delovanju na 

področju sodelovanja s starši. Gre za osebno ozaveščanje, vrednotenje lastnega dela ter 

razvijanje strokovne prakse ne le v skladu s pravicami staršev, temveč v skladu z novejšimi 

paradigmami vzgoje, ki narekujejo k otroku usmerjen dialog.       

6.1 Predlogi za nadaljnje delo 

Ugotavljamo, da so nam teoretični izsledki podali ustrezno strokovno podlago za izvedbo 

raziskave, ki je pripomogla k reflektiranju pedagoške prakse posameznih učiteljic na 

izbrani šoli. Zavedamo se, da je bila raziskava izvedena na majhnem vzorcu, kar nam 

omogoča vpogled le v posamezne primere sodelovanj. Za natančnejše in bolj poglobljeno 

primerjanje kakovosti sodelovanja med starši in učitelji, bi lahko izvedli raziskavo na 

večjem vzorcu, morda tudi med učitelji in starši otrok, ki obiskujejo prilagojen program. 

Za še bolj primerljive odgovore med posameznimi oblikami sodelovanja, bi obema 

anketiranima skupinama morali postaviti vprašanja o kakovosti izvedbe. Zanimivo bi bilo 

izvesti tovrstne raziskave na različnih šolah in medsebojno primerjati kakovost. Lahko pa 

bi tudi naredili raziskavo vpliva vrste motnje otroka na kakovost sodelovanja.  

V raziskavi so starši in učitelji z odgovori potrdili, da je za vzgojo samostojnega in 

zadovoljnega otroka ključen skupen trud in partnersko sodelovanje. 
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8.3 Anketni vprašalnik za učitelje 

Spoštovane sodelavke! 

Kot absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani, sem si za temo diplomskega dela izbrala obravnavo pogledov staršev in 

učiteljev naše šole na kakovost sodelovanja med šolo in starši. Prosim Vas, da si vzamete 

nekaj časa in na spodaj zastavljena vprašanja odgovorite v skladu z Vašim vidikom 

sodelovanja s starši v zadnjem šolskem letu. Podatke bom uporabila izključno za 

namene diplomskega dela.  

 Vaša starost: (ustrezno obkrožite) 

- 25 – 35 

- 36 – 45 

- 46 in več 

 

 Vaša izobrazba – vrsta in stopnja: (ustrezno navedite)  

___________________________________________________________________ 

 

 Število delovnih let v šolstvu: ________  let delovne dobe. (zapišite št. let) 

 

 Katere programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja izbirate? (v vsaki vrstici 

označite en odgovor) 

VRSTE PROGRAMOV POGOSTOST IZBIRE PROGRAMA 

NIKOLI VČASIH POGOSTO VEDNO 

- programe z aktualno, novo strokovno 

vsebino (npr. o kurikularnem 

načrtovanju…)   

    

- programe, v katerih so predstavljene 

dobre rešitve iz prakse 

    

- programe, v katerih je poudarek na 

alternativnih pristopih dela 
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- programe, ki so namenjeni osebnostni 

rasti  

    

 

V zadnjih treh letih sem se _________-krat udeležila stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja.  

1. Opišite primere dobrega sodelovanja s starši v tem šolskem letu. 

(naziv sodelovanja – govorilna ura, odprta učna ura…; oblika – individualna, 

skupinska; vsebina in osnovni namen – pogovor o otrokovih dosežkih, predstavitev 

poklica staršev, itd.) 

 

NAZIV SODELOVANJA OBLIKA VSEBINA IN OSNOVNI NAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Opišite negativen primer sodelovanja s starši. 
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3. Kolikokrat se v povprečju starši s pripombami, idejami, predlogi obračajo na Vas? 

(obkrožite en odgovor) 

a) nikoli 

b) redko (do 1x na mesec) 

c) včasih (do 1x na teden) 

d) pogosto (večkrat na teden) 

 

4. Opišite, kako se odzivate na njihove pobude. 

 

 

 

5. Na kaj naj bi bila po Vašem mnenju učiteljica posebej pozorna v komunikaciji s 

starši? 

 

 

 

6. Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja učiteljice so po Vašem 

mnenju najpomembnejše za dobro komunikacijo in sodelovanje s starši? 

 

 

 

 

7. Kako ocenjujete vpliv staršev na oblikovanje življenja v šoli – njihov vpliv na 

organizacijo, vsebinski kontekst, vključevanje v dejavnosti oddelka in šole… 

(ustrezno obkrožite)  

 

1 – nimajo vpliva       5 - imajo velik vpliv 

1 2 3 4 5 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

Nina Lorger 
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8.4 Anketni vprašalnik za starše 

Spoštovani starši! 

Kot absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani, sem si za temo diplomskega dela izbrala obravnavo pogledov staršev in 

učiteljev naše šole na kakovost sodelovanja med šolo in starši. Prosim vas, da si vzamete 

nekaj časa in na spodaj zastavljena vprašanja odgovorite v skladu z Vašim vidikom 

sodelovanja z učiteljico v oddelku, v katerem je Vaš otrok, v zadnjem šolskem letu. 

Podatke bom uporabila izključno za namene diplomskega dela.  

 Moj otrok je v oddelku (ustrezno zapišite): __________________  

 

 

1. Obkrožite oblike sodelovanja s šolo, ki ste se jih sami v tem šolskem letu že 

udeležili. Na črto vpišite, s katerimi oblikami sodelovanja s šolo oziroma 

razrednikom, imate najboljše izkušnje in zakaj (npr. dobite največ informacij o 

svojem otroku, lahko podajate svoje predloge, sprejmete konstruktivne dogovore, 

dobite vpogled v življenje šole, idr.).  

 

Letos sem se udeležil: (več možnih odgovorov) 

a) svet staršev; svet šole (predstavitve, predavanja) 

b) roditeljski sestanki 

c) govorilne ure 

d) odprte učne ure 

e) razne prireditve, izleti, piknik 

f) pisna medsebojna obveščanja  

g) informacije po telefonu 

h) po dogovoru obiski na domu 

i) okrogle mize 

j) šola za starše (predavanja) 

k) skupina za samopomoč (Family Lab) 

l) drugo: _________________________ 
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Najboljše izkušnje imam z naslednjimi 

oblikami sodelovanja z učiteljem 

(naštejte dobre oblike sodelovanja): 

Razlogi, zaradi katerih ocenjujem vrsto 

sodelovanja kot dobro (zapišite zakaj 

posamezno obliko sodelovanja 

ocenjujete kot dobro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opišite negativen primer Vašega sodelovanja z učiteljico v oddelku Vašega 

otroka. 

 

 

 

 

 

3. Kolikokrat se v povprečju s pripombami, idejami, predlogi obračate na učiteljico 

oddelka, v katerem je Vaš otrok? (obkrožite en odgovor) 

 

a) nikoli 

b) redko (do 1x na mesec) 

c) včasih (do 1x na teden) 

d) pogosto (večkrat na teden) 
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4. Opišite, kako se učiteljica odziva na Vaše pobude, predloge, pripombe. 

 

 

 

 

 

5. Na kaj naj bi bila po Vašem mnenju učiteljica posebej pozorna v komunikaciji z 

Vami? 

 

 

 

 

 

6. Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja učiteljice so po 

Vašem mnenju najpomembnejše za dobro komunikacijo in sodelovanje s 

starši? 

 

 

 

 

7. Kako ocenjujete Vaš vpliv na sooblikovanje življenja v šoli – upoštevanje Vaših 

predlogov, mnenj, možnost vključevanja v dejavnosti oddelka in šole, vpliv na 

organizacijo in vsebino… (ustrezno obkrožite)  

 

1 – nimam vpliva       5 - imam velik vpliv 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!      

 

Nina Lorger 


